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 ( في جغرافيا مصرتحيا مصر شيتات ) 
 

 الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه  

 الصف األول  الثانوى

 2020/    2019العام الدراسى      

 وليد نصرىإعداد األستاذ / 
 

 ) ملخص شرح الجغرافيا ( 
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Geography 
Geo Graphy 

 األرض  الوصف 

  يشاهدونهكان الرحالة قدميا يصفون كل منطقة ويسجلون كل ما *                               األرضيسمى علم وصف 

 

 األرضالطبيعة والبشرية على سطح  والظواهردراسة وحتليل   تعريف الجغرافيا حديثا

 بينها املتبادلة  توضيح العالقات املكانية 

 

 

 ختدم الكثري من العلوم فى دعم واختاذ القرار  العلوم

 والبيئة اإلنسانتدرس التفاعل بني   التفاعل

 تطرح حلول للمشكالت السكانية والبيئية   العلميةالحلول 

 العمرانيوالتخطيط  استثمار املوارد فى جمال  اإلنسانفى حياة  أساسيهلا دور   االستثمار

 باهلل  اإلميانفى اإلنسان يرتسخ  واألرضمن خالل دراسة الكون   بالله اإليمان

 

 

 

 

 مجال الدراسة الفروع

 األرضالتضاريس على سطح  أشكالتدرس   جغرافيا التضاريس

 باإلنساناخلاصة  باألنشطةاملناخية وعالقة املناخ  األقاليمتدرس   جغرافيا المناخ

 كونتها اليتوالعوامل  األرضسطح  أشكالتدرس   الجيومورفولوجيا

 تدرس اخلصائص اجلغرافية للبحار واحمليطات  جغرافيا البحار والمحيطات

 الطبيعيوالنبات  الربى  تدرس توزيع وحتليل الرتبة واحليوان  الجغرافيا الحيوية

 األخرى بالكواكبوحركتها والعالقة  األرضتدرس شكل   الجغرافيا الفكية

 أهمية دراسة الجغرافيا

 فروع علم الجغرافيا

 الجغرافيا الطبيعية
 تدرس الظواهر الطبيعية على سطح األرض 

 الفصل التمهيدى  
 ) مدخل لدراسة علم الجغرافيا (
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 مجال الدراسة الفروع

 االقتصادية  مثل الزراعة والصناعة والرعى والتعدين األنشطةتدرس   الجغرافيا االقتصادية

 واهلجرة والنوعيخصائص السكان والرتكيب العمرى  منو السكان و  تدرس  السكانجغرافيا 

 الريفية واحلضرية والبدوية ومشكالتها واجملتمعاتتدرس العمران   جغرافيا العمران

  العمرانيتدرس التخطيط 

 تدرس املقومات الطبيعة والبشرية للدولة  الجغرافيا السياسية

 تدرس احلدود السياسية واملشكالت الدولية 

 

 

 

 مجال الدراسة الفروع

  أقاليم إىلتقسم العامل   اإلقليميةالجغرافيا 

  ( البشرية والطبيعية )  إقليمكل حتديد خصائص 

 املاضيتدرس الظاهر الطبيعية والبشرية فى   الجغرافيا التاريخية

 رهااتدرس توزيع األمراض وانتش  الجغرافيا الطبية

 تدرس التحليل و التوزيع املكاني  ملصادر اخلدمات الصحية 

 العالقة بني املكان وأفعال اجملرمنيتدرس   جغرافيا الجريمة

  إقليمتدرس عالقات اجلرمية بالعوامل االجتماعية واالقتصادية لكل 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافيا البشرية
 سطح األرض الناتجة عن تفاعل اإلنسان مع البيئةتدرس الظواهر البشرية على 

 فروع أخرى للجغرافيا
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 األرضلظواهر سطح  هندسيمتثيل   تعريف الخريطة

  مقياس الرسم             األلوان*               الرموز *        تستخدم بها  * 

 
 الخريطة أهمية

 لغة خمتصرة عن املكان 

 وتفسر الكثري من الظواهر تساعد فى حل املشكالت 

  فهم العالقات املكانية علىتساعد 

 يستخدمها قائد الطائرة وقبطان السفينة لتحديد االجتاهات 

 يستخدمها املهندس يف إنشاء املباني 

  اجلغرافياتساعد الطلبة على فهم 

 

 

 يوضح حمتوى اخلريطة*                                      ما يقرأ فى اخلريطة أول  عنوان الخريطة

 دليل يضم مجيع الظواهر على اخلريطة  مفتاح الخريطة

  مطابقة للرموز على اخلريطة فى املفتاح واأللوانالبد ان تكون نفس الرموز 

 ( الى مكان الفلكيحتديد املوقع )               خطوط الطول ودوائر العرضتقاطع   الخريطة تإحداثيا

  ( حتدد املناخ) دوائر العرض (                           حيدد التوقيت)خطوط الطول 

 اجتاه الشمال  إىلشكل يشري  أوسهم   اتجاه الشمال

 يضم حمتوى اخلريطة داخلة  اطار الخريطة

  اخلريطة أجزاءعنده مجيع  ينتهىهو احلد الذى 

 لالطار ميكن ان يتنوع مسك اخلط 

 السفلى األمينيوجد فى الركن   مصدر الخريطة

  رمست اخلريطة والتاريخ اليت اجلهة أويكون اسم الشخص 

 على اخلريطة وما ميثله على الطبيعة األبعادبني  النسبة  مقياس الرسم

 

 

 األرضعلم احلصول على املعلومات عن سطح   تعريف

  الفضائي ( – اجلوي )   مثل التصوير   األرضتالمس سطح  ومستشعرا التصوير  أجهزةعن طريق 

 أدوات تعلم الجغرافيا

 أساسيات  الخريطة 

 االستشعار عن بعد

 الخريطة
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 (األزمات  إدارةللظواهر  الطبيعية والبشرية ) يساعد على   رسم الخرائط الحديثة

 استغالهلا وإمكانيةدقيقة عن املوارد الطبيعية مثل الرتبة  معلوماتتوفري   الموارد الطبيعية

 دراسة طبقات اجلو والتغريات املناخية والرياح واحلرارة  الدراسات المناخية

 واألعاصريبالتغريات املناخية  التنبؤ 

 املنشآت إلقامة*اختيار افضل املواقع                  العمرانيدراسة النمو  والتخطيط   الدراسات العمرانية

 حتديد مسار الطرق والسكك احلديدية 

 * رصد وتوجيه الصواريخ                       العسكرية         ضلألغراصناعية   أقمار  العسكريالمجال 

 التجسس واالستطالع واإلنذار املبكر 

 

 

 قاعدة بيانات جغرافية  التعريف

 معاجلة وحتليل عليها وإجراءالبيانات  إدخال 

 التقارير واخلرائط الختاذ القرارات إعدادمعلومات تفيد فى  إخراج 

 أشكال بيانية ( ختزن فى احلاسب–بيانات مكانية ) خرائط   المكونات

 (  ضوئيماسح  –طابعة  -)  حاسب اىل   أجهزة 

  ( اخلرائط  إعدادالربامج– ) معاجلة البيانات  للحصول على املعلومات 

  ( األجهزةالعنصر البشرى املدرب ) حتى يستطيع استخدام  

 

 

 أرضيةاستقبال  بأجهزةالصناعية  األقمارنظام يربط   التعريف

  األرضيةالكرة قمر يغطى  24النظام يتكون من 

  أقمار 4كل مكان يغطيه 

  هلا واإلحداثيات األماكنميد املعلومات الدقيقة عن 

 البحري*املالحة اجلوية                            * اجملال                              العسكرياجملال   االستخدام

          النقل والشحن                                  * االتصاالت                                * رسم وحتديث اخلرائط 

 

 

 

 تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

 GISنظم المعلومات الجغرافية 

 GPSنظم تحديد المواقع العالمي  
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  ( % من مساحة قارة إفريقيا  3)                         كم مربع  1.019.600 مساحة مصر

 إفريقيامن قارة  الشرقي الشماليالركن  تقع مصر يف  موقع مصر

 شكل مصر اقرب اىل املربع  الشكل العام

 اهمية الموقع
 ) جمال حمدان (

  وحدتها الطبيعية يفموقع مصر سبب 

  (  قوة حبر)    سواحل مصر تعطيها      -(            قوة بر)  نهر النيل يعطيها 

 

 

 هو موقع الدولة بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول  الموقع الفلكي

 هو موقع الدولة او املنطقة بالنسبة للقارات والبحار واحمليطات والدول احمليطة بها  الموقع الجغرافي

 

 

 تمر بها التيعدد الدوائر  بالنسبة لدائرة االستواء
  مشال خط االستواء 31.36اىل   22من دائرة   دائرة عرضية 10مير فيها 

 تمر بها التيعدد الخطوط   بالنسبة لخط جرينتش
  شرق  خط جرينتشخط طول  37اىل  25من خط طول   خط طول 12مير فيها 

 

 

 المطلة عليه الجهة الحدود المطلة عليه الجهة الحدود
 ليبيا  الغرب البحر املتوسط  الشمال

 البحر األمحر   الشرق  فلسطني  الشمال الشرقي

   السودان  الجنوب

 

 

 لمصرالموقع الجغرافي 

 ( الدرس األول ) موقع مصر وأهميته

 الوحدة األولى  ) الموقع ومظاهر سطح مصر ( 

 لمصر الفلكيالموقع 

 مصر موقع
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 األماكن الحدود
 

 الشمالية ) بحرية (
  تابعة ملصر ( إقليمية مياه هي)       للبحر املتوسط اجلنوبيالساحل 

                             احلدود املصرية الفلسطينية (عند ) من الشرق عند رفح 

 ( اللبيبة) عند احلدود املصرية                       السلوم  الغرب عند اىل 

 اجلنوب ( يف)  والسودان  الشمال ( يف)   تفصل بني مصر  الحدود الجنوبية ) برية (

 جبل العوينات  عند (   الغرب ) اىل     األمحرساحل البحر  عند  (  الشرق )  من 

  شرقا 25مشاال  مع خط طول  22دائرة عرض  تنتهى عند التقاء 

 )يف الغرب (  وليبيا  الشرق (  يف)  تفصل بني مصر  الحدود الغربية ) برية (

 شرقا  25مع خط طول  معظمها متشى احلدود 

  منخفض سيوه حتىمن السلوم  الشمالي القطاعماعدا 

 
 الحدود الشرقية

 بحرية ( –) برية  

  ( وخليج العقبة األمحرالبحرية ) متتد من ساحل البحر احلدود 

  متتد مشال شرق مصر   (   الربية احلدود ( 

   اقصر حدود برية ( الغرب (  يف) وفلسطني الشرق (  يف)  تفصل بني مصر ( 

 رفح شرق املتوسط البحر باجتاه طابا رأس عند العقبة خليج رأس من ميتد 

 مرت كيلو بنحو

 هذه املنطقة ذات حساسية اسرتاتيجية  لوجود االحتالل الصهيوني  ملحوظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحدود السياسية لمصر
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 أوروبا ( –إفريقيا  -ملتقى القارات الثالثة ) أسيا  موقع مصر   الموقع الجغرافي لمصر

  تكوين شخصية مصر  اجلغرافيا ودورها  التارخيي يفكان له اثر 

 

 األهمية خصائص موقع مصر
 الشمال ( يفالبحر املتوسط )  اشراف مصر على  المسطحات المائية

  الشرق ( يف)  البحر األمحر خليج العقبة وقناة السويس اشراف مصر على 

  القدم (زيادة اهمية موقع مصر ) بسبب مرور الطرق التجارية بها منذ 

 شمال في مصر وقوع

 النيل حوض
 النيل منابع اكتشاف  

 إىل  العربية اجلزيرة وشبه املتوسط البحر حوض دول من احلضارية املؤثرات انتقال 

 السودان أراضي عرب إفريقيا وسط

 
 الفتح العربي

 م 641 عام العربي الفتح منذ أكرب بشكل مصر موقع اهمية برز 

 إفريقيا وغرب مشال يف اإلسالم نشر يف موقع مصر ساهم  

  ( الغرب )  يف أوربا ودول (    الشرق )يف آسيا دول بني التجارية للطرق معرب   كانت 

  تعربها اليت البضائع على تفرض كانت اليت الرسوم خالل من مواردها زيادة . 

 
 السويس قناة شق

 

 رواألمح املتوسط البحرين بني قناة السويس  تصل 

 خصوصا بعد افتتاح قناة السويس اجلديدة ( العامل يف مالحي طريق أهم أصبحت ( 

 زيادة التجارة العاملية 

 اختصار املسافة بني الشرق والغرب 

  الشمالية عرب القناة وأمريكا أوروبااىل  وجنوب شرق اسيا  العربينقل البرتول من اخلليج 

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية موقع مصر الجغرافي
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 علم الجيولوجيا

  ( األرضية) يهتم بدراسة نشأة الكرة                   األرضعلم 

 نشأة الكون والتطور اجليولوجي اليت مرت به يهتم بدراسة 

  وتاريخ الصخور   أنواع دراسة 

  علم الطبقات الصخرية ( –ينقسم علم اجليولوجيا اىل فروع منها ) علم احلفريات 

 
 

 جيولوجية مصر

  الكتلة العربية النوبية (            كتلة قارية قدميةتقع مصر فوق جزء من ( 

 للتصدع هذه الكتلة  تعرض 

  ( األمحرالبحر  أخدودتكون )                         (انفصلت مصر عن شبه اجلزيرة العربية ) 

   تصدع ( –حركات باطنية ) التوائية  إىلتعرض سطح مصر 

  ( التعرية بفعل الرياح –تعرض سطح مصر لعوامل خارجية ) تعرية مائية 

 حتى استقر بالشكل احلالي ( 0 تطور سطح مصر على مدى العصور اجليولوجية 

 

 

 

 من ةالعصور الجيولوجي
 القديم إلى الحديث

 ال يوجد 

  10%  يغطيها التي المساحة

  البازلت - اجلرانيت  التكوينات الصخرية

 
 األهمية

 املنجنيز - الذهب - احلديد أهمها الفلزية املعادن من عديد على صخوره حتتوى . 

 والرخام اجلرانيت مثل  البناء فى بعضها يستخدم 

 سيناء جنوب يف اجلبلي املثلث*                العوينات وجبل األمحر البحر جبال  االنتشار مناطق أهم

  يف وادى النيل (  األول اجلندل و كالبشة خانق ( 

 

 

 

 

 

 ( مصر سطح تشكيل عوامل و الجيولوجية التكويناتالدرس الثاني )

 فى مصر األزمنة الجيولوجية

 األركى الزمن



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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 من ةالعصور الجيولوجي
 القديم إلى الحديث

 الديفونى•                     ( الفحمي)  الكربونى•                      الربمى 

 الكمربي•                                 األردوفيشى•                     السليورى 

 %   1  يغطيها التي المساحة

 الرملي احلجر  التكوينات الصخرية

 ( الشرقية الصحراء مشال )  عربة وادى  االنتشار مناطق أهم

 العوينات جبل حول        -                 سيناء غرب و وسط. 

 

 

 من ةالعصور الجيولوجي
 القديم إلى الحديث

 الرتياسى•                       اجلوراسى•                         الكريتاسى 

 %  42  يغطيها التي المساحة

  الطباشريية – الصخور  - النوبي الرملي احلجر  التكوينات الصخرية

 
 األهمية

 البرتول و  اجلوفية   املياه خزانات على النوبي الرملي احلجر صخور حتتوى. 

  الفوسفات خامات على الطباشريية الصخور وىتحت . 

 املغار جبل فى الفحم رواسب توجد  

   البحرية الواحات منخفض *                    العبابدةو    الكبري اجللف هضبتني  االنتشار مناطق أهم

 التيه و العجمة هضبة*       الفرافرة من أجزاء  

 سيناء مشال فى املغارة جبل 

 

 

 من ةالعصور الجيولوجي
 القديم إلى الحديث

 الباليوسني•     األيوسني•        األوليجوسني•      امليوسني•         الباليوسني 

 %  33  يغطيها التي المساحة

 اجلريى احلجر  التكوينات الصخرية

 واجلبس اإلمسنت وصناعة البناء أغراض فى يستخدم  األهمية

  البرتول مصايد على امليوسني تكوينات حتتوى  

 (            الغربية الصحراء)     مارمريكا هضبة *                   الوسطى اهلضبة  االنتشار مناطق أهم

 املعازة، هضبة  

  العقبة و السويس خليجي األمحر، البحر سواحل على متفرقة مناطق 

 األول الزمن

 الثاني الزمن

 الثالث الزمن
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 من ةالعصور الجيولوجي
 القديم إلى الحديث

 الباليستوسني•                                      )احلديث  العصر(   اهلولوسني 

 %  14  يغطيها التي المساحة

 ) نيلية وحبرية (   طينية رواسب  التكوينات الصخرية

 رمليةال رواسبال -      رييةاجل تاللال   -      املرجانية شواطئال 

   األمحر البحر ساحل*                  الفيوم منخفض*                          والدلتا الوادي   االنتشار مناطق أهم

 سيناء مشال*                الغربية الصحراء *                          الشمالي الساحل 

 

 

 

 

 

 ىالتضاريسالشكل  السبب العامل
 أرضية حركاتالصدوع ناجتة عن   التصدع

 (  األوليجوسني )   عصر يفكانت فى  الصدوع أهم 

 األمحر البحرتكوين 

 جبال جنوب سيناء

 التداخالت

 البركانية
  الربكانياندفاع وخروج البازلت 

  نتيجة احلركات الصدعية  

 الفيوم مشال قطراني جبل

 الشرقيحدوث حركات ضغط جانبية من الشمال   االلتواءات

 ظهرت شكل القباب (اىل التواء خفيف  أدت ( 

   البحرية قبو

فى منخفض الواحات  إىلحتول 

   الغربية الصحراء

 الرابع الزمن

 عوامل تشكيل سطح األرض

 ( أواًل )  العوامل الباطنية
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 اهم االشكال األسباب التعرية المائية
 جماريها بنحت األنهار يف اجلارية مياهقيام   النهرية التعرية

 وترسيبها رواسبها بنقل تقوم   

 نهر النيل مازال يقوم بالنحت واإلرساب 

 اجملاري جانيب على فيضى سهل  

  مصب النهر عند دلتا شكل 

 

 املد واجلزر (  -  الساحلية التيارات -  األمواج )   البحرية التعرية

   وتكوين الشواطئ  السواحل تشكيل علىتقوم بالتعرية املائية وتساعد 

 

 األرضية الرؤوس  

 الشروم*                               واخللجان 

 الرملية الشواطئ*                  الساحلية اجلروف . 

 المياه بفعل التعرية

 الجوفية
 ) الفرتات املطرية فى مصر ) اخرها فى عصر البليستوسني 

 مياه االمطار اىل باطن االرض بعض  تسرب 

  صخور احلجر اجلريى بعض وإذابة  والشقوق الفواصل توسيع 

 .تكوين العديد من الكهوف 

 

 

 

 

 ( ثانيًا )  عوامل التعرية الخارجية

 التعرية المائية
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 دور الرياح

  لعبت الرياح دورا كبريا يف فرتات اجلفاف 

 مبصر الصحراوية املناطق يف وإرساب ونقل نحتبالرياح   قامت 

 نتج عنها الكثري من الظواهر اجلغرافية 

 

 امثله األماكن الظواهر
 الصدوع ساعدت وقد الغربية، بالصحراء الصحراوية املنخفضات حفر  حفر المنخفضات

 املنخفضات   هذه حفر يف وعوامل اخرى

  واخلارجة القطارة منخفضيمثل 

 بالصحراء الغربيةمثل حبر الرمال العظيم   الغربية الصحراء سطح من واسعة مساحات فوق تنتشر   الرملية والكثبان الغطاءات

 

 

 تكوين وحركة الكثبان الرملية  تعترب الرياح االن عامل التعرية يف املناطق الصحراوية  عامل التعرية

  تعترب السبب فى تشكيل وحركة األشكال الرملية  الرياح الشمالية الغربية

 

 

 الرياح بفعل التعرية

 دور الرياح في فترات الجفاف

 نشاط الرياح االن
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 الثالث اجليولوجي بالزمن امليوسني عصر أواخر   النشأة

  املصرية، األراضي فوق جمراه بشق بدأ 

 مصر يف األمحر البحر جبال  قديما المنابع

 عصر أوائل
 الباليستوسين

  بوادي واالتصال المشا لالجتاه واالستوائية احلبشية مهدت للروافد أرضية حركاتحدوث 

 مصر يف النيل

 البحريات هضبة ومنابع احلبشية، املنابع به اتصلت 

 (  انهار العامل أطول )    كم    6670 طول نهر النيل

 (   إفريقيا% من مساحة  10 )   مربع              مليون كم  2.9 حوض النيل

 احلبشة ( اىل البحر املتوسط مشاال –اجلنوب هضبة ) البحريات  يفمن املنابع العليا   االمتداد

 

 

 مالحظات الروافد المنبع
  مثل البحريات العديد من يوجد  االستوائية المنابع

 ( وألربت وإدوارد    فيكتوريا)

   كاجريا نهربداية نهر النيل  

 فيكتوريا حبرية يف يصب 

 كثرية روافد فيه جيرى  النيل أعالي

 

 الغزال حبر الزراف وحبر  اجلبل حبر 

 العرب وحبر

  األبيض النيل              -        السوباط أخرى مجموعة

  روافد معظم منها تنبع  الحبشية المنابع

   (األزرق والنيل العطربة  و السوباط ) 

 يف تانا حبرية من مياهه معظم يستمد 

 .أثيوبيا دولة

 السودان مشال يف النيل نهر فيه جيرى  ىاألدن النيل وادي

 رافد بأى يلتقى أن دون ومصر

 مشاال املتوسط البحر يف يصب 

 

 

 الدرس الثالث ) تضاريس مصر (

 نهر النيل

 منابع نهر النيل

 

 والدلتا ومنخفض الفيوم (أواًل ) وادى النيل 
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 إفريقيا% من مساحة 10مليون كم مربع                          *  2.9مساحة حوض النيل   حوض النيل

 (  من مياه النيل  % 84منها  ) يأتي  ومسيةاملنابع امل  هضبة الحبشة

 ( من مياه النيل % 16 منها    )  يأتي دائمةالنابع امل  هضبة البحيرات

 مياه ما عدا أيمصر  يفال يتلقى نهر النيل   النيل فى مصر

  الصحراء  الشرقية يف األوديةالسيول عن طريق  مياهبعض 

 ( على حسب كمية املطر عند املنابع آلخر) ختتلف من عام    مليار مرت مكعب سنويا  55.5 نصيب مصر

  على مدار السنة الباقي –الفيضان  أثناءتأتى ملصر  املياهمعظم  

 (  كم  1532ميتد نهر النيل  )   امتداد نهر النيل

  البحر املتوسط يفاىل املصب  السودانمن حدود 

 

 

  بتعرجهالنهر  جمرى  يتمز  التعرج والثنايا

   اجملرى يفثنية قنا اكرب ثنية 

 أسوانجمموعة من الصخور النارية الصلبة تعرتض اجملرى فى   األولالجندل 

  حركات تصدع نتج عن 

 النيل نهر مبجرى اجلزر كثرت  الجزر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مائية نهر النيل

 

 شكل النهر
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 النيل نهر جانيب على متتد اليت املنخفضة   األراضي  عريفتلا

  والغرب الشرق من عالية حافات حيدها 

 ةالقاهر إىل مصر جنوب من ميتد 

 الف كم مربع  13 المساحة

 

 

 .جانبيه على النيل نهر رسبها من الطني رواسب من تكونت  التربة

 

 الضيق واالتساع
 فى الشمال والجنوب

 الشمال يف ويتسع اجلنوب، يف السهل  يضيق 

 كم 25 حنو(   سويف بين حمافظة يف له اتساع أقصى( 

  كم3 من أقل( مشال كوم امبو                     له اتساع أقل( 

 الضيق واالتساع
 الغرب والشرق

  الغرب   يف وادى النيليتسع 

  اىل القاهرة ( محادي) القطاع من جنع  الشرق يفيضيق  

  قرتاب اجملرى من احلافة الشرقية بسبب ا 

  األماكنخيتفى فى بعض تقطيع السهل الفيضى  و 

  فيفاخلحندار واال باالنبساطيتميز   شكل السهل

 من اجلنوب اىل الشمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وادى النيل

 

 خصائص السهل الفيضى
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 التكوين

 النهر (  تكونت عند مصب النهرفيضية  ) حيملها  رواسب  هي 

  ضحلة شاطئية  مياهترسبت هذه الرواسب  فى 

  فروع نهرية خيرتق هذا السهل*                               ) سهل دلتا (تطورت وحتولت اىل            

 رشيد ( –) دمياط    مل يبقى اال فرعى 

 شكل مثلث  الشكل

 قاهرة (  نقطة التفرع  )  قرب القناطر  () مشال غرب ال   الدلتا ) قمة  (  راس  الحدود

 متتد على ساحل البحر املتوسط قاعدة الدلتا 

   (اإلسكندرية )     الغرب إىل(    سهل الطينة شرقا  ) شرق بور سعيد  من 

 ) ضعف مساحة الوادي (   الف كم مربع  23 المساحة

 وصف الدلتا

 الشمال ( يفاستواء السطح  ) خاصة   االستواء

  (  الشمال إىل اجلنوب )   تنحدر احندار  خفيفا من   خفيفا االنحدار

 

 

 ورشيد دمياط فرعا

 كم 239كم                رشيد  245دمياط   الطول

 مرت (    2)       حبواليدمياط اعلى منسوبا من رشيد   المميزات

  رشيد اكثر اتساعا 

 ساحل الدلتا

  ترتفع به نسبه الرمال    التكوين

 اإلسكندرية غرب حتى بورسعيد شرق من  االمتداد

 .رأس رشيد           الربلس رأس*          دمياط رأس *          مثل  الرؤوس  تكثر به  الخصائص

 (    قري أبو خليج)       مثل  اخللجان وجود. 

 الساحلية البحيرات

 الغرب إىل الشرق من  االمتداد

                   إدكو حبرية*           الربلس حبرية *            املنزلة حبرية  البحيرات

 (   البواغيز )  تسمى عن طريق فتحات املتوسط بالبحر بعضها تتصل 

  ( املتوسط بالبحر املنزلة حبرية يربط )            اجلميل أشتوم بوغازمثل 

 دلتا النيل

 النيل دلتا بها تتميز التي الجغرافية الظواهر أهم
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 كم مربع  1700 المساحة

 املائي النحت وعمليات الباطنية العوامل عن طريق   تكوينه

  اجلريية اهلضبة صخور يف الرياحعن طريق  

 الغربي الشمال باجتاه عاًما احنداًرا املنخفض قاع ينحدر  االنحدار

 ( قارون حبرية    )باملنخفض منطقة أخفض 

 
 الوادياالنفصال عن 

 الالهون فتحة تقطعها جريية هضبة النيل وادي عن املنخفض يفصل 

 ) جيرى باملنخفض حبر يوسف  ) يأتي مبياه ورواسب نهر النيل 

 ( رواسب نهرية  تتميز بوجود )  رواسب قاع منخفض الفيوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منخفض الفيوم
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 % من مساحة مصر 68 *                                                   الف كم مربع    681 المساحة

 اقرب اىل املستطيل  الشكل

 (  جنوًبا السودان مع مصر حدود)      حتى (     مشاال املتوسط البحر)  من   االمتداد

 (  الغرب يف ليبيا مع احلدود خط )  حتى (            شرًقا النيل وادي )   من. 

 

 

 

 

 

 الصحراء الغربية غرب  مشال  الموقع

 الرملية الرواسب من تقريًبا خال (   صخريسطح اهلضبة  )   سطح الهضبة

 السلوم مثل املواقع بعض يف مباشرة البحر على تطل(        *  الساحليالشمال )  السهل   الحدود

    ( هوسيو القطارة منخفضياجلنوب  ) 

 

 

 الغربية الصحراء وسط متتد  االمتداد

 اجلنوب يف اجلنوبية  واهلضبة الشمال يف مارمريكا هضبة بني. 

 مارمريكا (                          * اجلنوب ) اهلضبة اجلنوبية (     هضبةالشمال  )    الحدود

  (  منحدرة حبافات النيل وادي على تطل(      * الشرق ) الليبية املصرية احلدود خطالغرب  ) 

الظواهر 
 التضاريسية

 )  املنخفضات                      )الواحات                         الفرافرة 

 حبر الرمال العظيم  *                     الرملياحملاريق  أبوغرد  * الرملية                األشكال 

 

 

 

 ( الصحراء الغربيةثانيا ) 

 األقسام التضاريسية فى الصحراء الغربية

 أواًل الهضاب

 فى الشمال  مارمريكا هضبة

 الوسطى الهضبة
 



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
2
0

 

 

 
 الحدود

 (        والداخلة اخلارجة ملنخفضي  اجلنوبية احلافةالشمال  ) 

 (      السودان مع احلدود خطاجلنوب ) 

 ) الغرب ) ليبيا (                         الشرق          ) وادى النيل   * 

 .الغربية الصحراء مساحة ثلث حنو    المساحة

  ) توجد بها جبل العويناتاالجزاء الغربية منها تعرف ) هضبة اجللف الكبري 

الظواهر 
 التضاريسية

 واخلارجة ( الداخلة) الواحات  منخفضي 

 ( هضبة اجللف الكبري   ) اقصى جنوب  غرب اهلضبة 

 

 

 تنتهى الصحراء الغربية مشاال عند :  االمتداد

 (  حتى   ) هضبة السلوم (  اإلسكندريةمريوط     من  )  غرب  إقليم 

الظواهر 
 التضاريسية

  راس علم              * راس الضبعة                 *  راس احلكمة (               أرضيةرؤوس  *  ( 

  ساحلية             ) مرسى مطروح (حبريات 

 شواطئ رمليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النطاق الساحلي

 الجنوبية الهضبة

 



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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 % من مساحة مصر 22                                                    الف كم مربع   224 المساحة

 اجلنوب حتى ) احلدود مع السودان (       الشمال  من ) وادى الطميالت (        االمتداد

  الغرب  حتى ) وادى النيل (      (   األمحرالشرق  من ) ساحل البحر 

 

 

 

 

 جنوًبا(     حدربة رأس )   حتى ( مشااًل                 السويس خليج رأس )  من  االمتداد

 (  الشرقياجلنوب  )     اىل (    الغربيالشمال  )  من  االتجاه

 يتميز الساحل باالستقامة 

 
 األشكالاهم 

 الشروم*                      اخللجان*                              األرضية الرؤوس         

  ترتكز فى قطاعني املرجانية الشعاب 

   الغردقة مدينة به وتقع (      سفاجه حتى مجسه رأس ) من     األولالقطاع  

  (   السودان مع احلدود نقطة حتى علم مرسى من)       الثانيالقطاع. 

 

 

 غربا (  األمحر البحر مرتفعات)   و    شرًقا (    الساحل خط)   بني تقع  الموقع

  السطح مستوية شبه ارض عن عبارة  شكل السهل

 .ومفتتات رملية رواسب ويغطيه املرتفعة التالل بعض بروز  األشكالاهم 

 

 

 

 

 

 

 ( الصحراء الشرقيةثالثًا ) 

 األقسام التضاريسية  فى الصحراء الشرقية

 خط الساحل

 الساحلي السهل



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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 الشرقي اجلنوب حنو متتد  االمتداد 

 وأريرتيا السودان يف مستمرة 

 م  2184  اجلبلية القمم أعلى الشايب جبل  اعلى القمم

 الساحلي السهل حنو بشدة اجلبال تنحدر  االنحدار

 أودية والغربية  الشرقية جوانبها على متتد حيث 

 األمحرالبحر  باجتاه األوديةمتتد   الجوانب  الشرقية

 )  متتاز بقصر جماريها وشدة االحندار                        * واديا ) علم واجلمال 

 باجتاه وادى النيل  األوديةمتتد   الجوانب  الغربية

  ( األسيوطياقل فى االحندار واكثر فى طول اجملرى                        * ) وادى 

 ميكن االستفادة من االودية عن طريق حجز مياه السيول   ملحوظة

 اقامة السدود 

 

 

 .األمحر البحر جبال من  الغرب إىل ميتد  االمتداد

 ( اجلريية املعازة بهضبةتعرف  )   قنا ثنية شمال

 ( العبابدة هضبةتعرف   )ب  قنا ثنية جنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحمر البحر جبال

 النطاق الهضبى



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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  مربع كم ألف  61  من أكثر  المساحة

 تنقسم إىل ثالث وحدات تضاريسية كربى  األقسام

 

 

 

 

 غربا    التفريعة شرق حتى شرًقا رفح من ميتد  االمتداد

 
 الخصائص

  واملستنقعات السبخات انتشار*                                   .االحندار  االخنفاض وقلة . 

 ( .األمطار ملياه طبيعية  خزانات تعد اليت)   الرملية الكثبان وجود 

 الربدويل حبرية وجود. 

 (  املغارة و احلالل جبل)    تالل  مثل القبابية التالل امتداد. 

 

 

 .سيناء جزيرة شبه مساحة من ٪   54 المساحة

  هضيب السطح  الخصائص

  (    التيه هضبة)       الشمالي اجلزءيعرف 

  (  العجمة هضبة)      اجلنوبي اجلزءيعرف. 

 

 

 
 الخصائص

  مشاال                         * القمة عند راس حممد 29  دائرةقاعدة املثلث عند 

 الشمال يف املوجودة (    العجمة )  هضبة عن فصل املثلث اجلنوبي  فريان وادي. 

 شرقا  العقبة خليج  حنو ارض املثلث اجلنوبي  تنحدر   (  )     

 (  غربا )  سهل ساحلي ) سهل البقاع (   حنو ارض املثلث اجلنوبي  تنحدر   

اهم الظواهر 
 التضاريسية 

  األودية من عدد اجلنوبييقطع املثلث 

  وادى تري (  (  فريان وادي)   (       سدر وادي)    مثل ( 

  املرتفعة اجلبلية القممتوجد  

 م 2642 على ارتفاعه ويزيد اجلبلية القمم أعلى كاترين سانت جبل. 

 ( شبه جزيرة سيناءرابعًا  ) 

 أقسام شبة جزيرة  سيناء

 ( )السهل الساحلي الشمالي  النطاق الشمالي

 األوسط الهضبي النطاق

 الجنوبي الجبلي المثلث



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
2
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتحة تصل البحر بالبحرية ) تبادل األحياء املائية بينهما (هي   البوغاز

  كانت مصبات لفروع نيلية قدمية – األمواجناجتة عن حنت 

  بها املياهللحفاظ على استمرار من الرمال   بطهريها اإلنسانيقوم 

 وجوانب منحدرةهي كثبان ضيقة طولية ذات قمم حادة   الغرود

 ) ناجتة عن الرياح  ) متتد مع اجتاه الرياح 

 ) تنتشر يف الصحراء الغربية ) أكربها غرد أبو احملاريق 

 هي الفرتة اليت ينخفض فيها منسوب النيل  التحاريق

 هي ارض منخفضة متشبعة باألمالح ) قريبة من البحر  او املياه اجلوفية (  السبخات

  مسطحات ملحيةجتف صيفا وتتحول إىل 

 

 

 

 تعريفات



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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 الفلكيالموقع 
 تقع معظم مساحة مصر فى النطاق املدارى اجلاف ) الصحراوى (  الفلكيموقع مصر 

 مشاال(     30:  18 )     عرض دائرتي بني النطاق الصحراوى  ميتد 

 االطراف الشمالية ملصر تدخل فى مناخ البحر املتوسط 

نتيجة الموقع 
 الفلكي

  ( احلرارة مرتفعة   )  الصيف *         (                                دفئ )  الشتاء   

 ( اعتدال املناخ)     الربيع واخلريف  

 

 

 الصغرى (   من خالل اليوم الواحد  -الفرق بني متوسط درجة احلرارة )العظمى    اليوميالمدى الحرارى 

 شهور السنة(    الحر )  متوسط درجة احلرارة   السنويالمدى الحرارى 

  شهور السنة  (   البرد )  احلرارةمتوسط درجة 

 فى اهلواء نسبة خبار املاء املوجودة  الرطوبة النسبية

 اىل كمية خبار املاء التى ميكن ان يتشبع بها اهلواء تشبعا تاما عند نفس درجة احلرارة 

 القاريالمناخ 
 

 مناخ املناطق الداخلية البعيدة عن املسطحات املائية 

 ) يتصف بالتفاوت الكبري فى درجات احلرارة ) الليل والنهار (         )خالل فصول السنة 

 رياح  ( فى فرتة زمنية طويلة –حرارة  –هو وصف حالة املناخ ) مطر   المناخ

 

 

 

 

 القرب من املسطحات املائية  المدى الحرارى

  ) يقلل  املدى احلرارى ) اليومى و الفصلى 

  املدن الداخليةتظهر فى مقارنة درجات احلرارة فى املدن الساحلية و 

 املدن الداخلية تقل الرطوبة                 *     املدن الساحلية تزيد الرطوبة           الرطوبة النسبية

 مصر ( في الدرس األول) المناخ

 ( مصر في العوامل المؤثرة مناخأواًل ) 

 ( المناخ والحياة النباتية والحيوانية فى مصر)  الوحدة الثانية

 الموقع الجغرافي
 

 تعريفات
 

 الموقع بالنسبة للمسطحات المائية



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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 ارتفاع درجات الحرارة

 (  والصيفالربيع   فى اواخرفصل خاصة   ) ارتفاع احلرارة فى املناطق الداخلية 

  رياح اخلماسني (  احلارة التى تاتى من النطاق الصحراوىبسبب املوجات ( 

 فض احلرارة فى املناطق الداخلية  )  خاصة فى فصل الشتاء  (تنخ   انخفاض درجات الحرارة

  بسبب املوجات الباردة 

 زيادة املدى احلرارى  ) اليومى والفصلى (  المدى الحرارى

  والصحراويةالتطرف احلرارى حيدث فى املناطق الداخلية 

 تطرف احلرارى ل) اكثر جهات مصر ( تعرضا ل املنيا 

 شرق افريقيا فى الصيف –الضغط اجلوى فوق اسيا   الضغط الجوى

 ) تتأثر مصر بها  وحيدث ) ارتفاع درجة احلرارة والرطوبة  

 

 

 

 ارض مصر معظمها اراضى سهلية   الحرارة

  جبال البحر االمحر ( –يوجد بعض املناطق اجلبلية  مثل ) مرتفعات جنوب سيناء 

  ) اال فى مناطق املرتفعات القليلةادى ذلك  اىل  ) عدم تأثري السطح على مناخ مصر  

 يؤثر اجتاه املرتفعات على الرياح وسقوط املطر  األمطار

 ) جبال البحر االمحر ( متتد من الشمال اىل اجلنوب   اثر المرتفعات

   منع وصول تأثري البحر اىل املناطق الداخلية 

اختفاء اثر  
 المرتفعات

  عدم وجود مرتفعات عى طول السواحل الشمالية ادى اىل 

 توغل الرياح الشمالية والشمالية الغربية اىل الداخل وسقوط االمطار الشتوية 

 

 

 

 

 

 

 تأثير مظاهر السطح ) المرتفعات ( على المناخ
 

 الموقع بالنسبة لليابس 

 



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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 ارتفاع الحرارة

 ) ارتفاع احلرارة فى فصل الصيف بسبب ) تعامد الشمس على مدار السرطان فى جنوب مصر 

  (  درجة مئوية ( 35اكثر من ترتفع احلرارة كلما اجتهنا جنوبا  ) مناطق جنوب اسوان 

 
 انخفاض الحرارة

  ( وجود املسطحات املائية)  بسبب فى اجلهات الشماليةتنخفض 

  (  االرتفاععلى جنوب سيناء    )   بسبب تنخفض 

 تنخفض  احلرارة فى الليل ) خاصة فى املناطق الداخلية ( بسبب البعد ع املسطحات املائية 

 

 

 تهب الرياح من مناطق الضغط املرتفع اىل  مناطق الضغط املنخفض  الرياح

 الرياح الشمالية التجارية  : تهب من البحر املتوسط   مثال

  معتدلة فى سرعتها  ) تلطف من درجات احلرارة ( –رياح جافة هى 

                         فى فصل الصيفعدم سقوط االمطار      االمطار

 

 

 

 درجات احلرارة معتدلة  بسبب )  تعامد الشمس على دائرة االستواء  (   اعتدال الحرارة

 فصل اخلريف ليس به تطرف مناخى 

 

 

 ( مشالية غربية –مشالية الرياح  تهب على مصر  )   الرياح

 
 األمطار

 يبدأ سقوط املطر القليل على الساحل الشماىل 

  جنوب سيناء –تسقط االمطار فوق جبال البحر االمحر 

 تكون فى شكل سيول لعدة ايام 

 ( مناخ مصر فى فصول السنةثانيًا ) أحوال ال
 

 أغسطس ( –يوليو  –فصل الصيف ) يونيه 
 

 نوفمبر ( –أكتوبر  –فصل الخريف ) سبتمبر 
 

 درجة الحرارة

 

 واالمطار الرياح

 درجة الحرارة

 

 الرياح واالمطار

 



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       
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 املناطق الداخلية –خاصة فى املناطق اجلبلية العالية  –تنحفض احلرارة   تنخفض الحرارة

 بسبب تعامد الشمس على مدار اجلدى 

 

 

 الرياح الشمالية الغربية

 مشال مصر ( –تهب الرياح نتيجة مرور االخنفاضات اجلوية   ) فوق البحر املتوسط   السبب

 رياح رطبه ) حمملة ببخار املاء (  الخصائص

 املناطق الشمالية (تؤدى اىل سقوط املطر  ) خاصة فى   النتيجة

 تقل تأثري الرياح كلما اجتهنا جنوبا 

 

 الشمالية التجاريةالرياح 

 تأتى من املناطق الباردة فى قارة  اوروبا  السبب

 باردة –رياح جافة   الخصائص

 تهب على مصر  ) تصل اىل املنيا فى اجلنوب (  النتيجة

  الباردة (تؤدى اىل اخنفاض درجات احلرارة  ) تسمى املوجات 

 

 

 % من االمطار فى فصل الشتاء90يسقط   األمطار

 تزداد كمية املطر على الساحل الشماىل 

 

 

 

 

 فبراير( –يناير  –فصل الشتاء ) ديسمبر 
 

 درجة الحرارة

 

 الرياح 

 

 األمطار
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 درجة احلرارة تدرجيا مع بداية فصل الربيعترتفع   ترتفع الحرارة

  مايو (  –يسودالدفء ) شهر ابريل 

 

 

 الرياح الشمالية

 تهب الرياح الشمالية على معظم احناء مصر  الرياح

 

 رياح الخماسين

 نتجية مرور منخفضات جوية قادمة من الغرب اىل الشرق  السبب

 رياح حمملة بالرمال واالتربة  الخصائص

  اجلنوبية على مشال مصرتهب من اجلهات الصحراوية 

    (  ايام   3:  2تاتى فى شكل موجات من  ) 

 

 

 ابريل ( خاصة على الساحل الشماىل –قد تسقط االمطار فى فصلى  ) مارس   األمطار

 ) يتساقط على الساحل الشماىل  ) امطار غزيرة مصاحبة عواصف رعدية 

 ( الصحراء الشرقية  –جبال سيناء  )  سقوط امطار فجائية على  السيول

 تؤدى اىل حدوث السيول 

 

 

 

 

 

 مايو (  –أبريل  –فصل الربيع ) مارس 
 

 درجة الحرارة

 

 الرياح التي تأتى على مصر فى فصل الربيع
 

 االمطار

 



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       
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 (  السلوم غربا       اىل         من رفح شرقا )  ميتد على طول الساحل الشماىل   الموقع

 طنطا مدينة عرض دائرة حتى للجنوب الشمال من مرتات كيلو بضعة اتساع. 

 الخصائص المناخية

   درجةاحلرارة يف اعتدااًل مصر أقاليم أكثر  الحرارة

   (  صيًفا  م 23 ° )    ( شتاًء م 14°  ) احلرارةمتوسط. 

 (   املتوسط البحر تأثري )     بسبب والفصلي اليومي احلراري املدى يقل. 

 
 األمطار

  مطر  مصر أقاليم أكثر                         

 الغربية   (  العكسية الرياح )     هبوب نتيجة الشتاء فصل يف يسقط 

  مطًرا مصر جهات أكثر اإلسكندرية. 

 .الشتاء فصل يف خاصة اجلو يف الرطوبة نسبة ترتفع  الرطوبة

 الشيخ كفر -  طنطا -  رفح – العريش -   بورسعيد  - دمياط -   رشيد – اإلسكندرية - مطروح مرسى  اهم المدن

 

 

 

 
 الموقع

 املنيا، مدينة  عرض دائرة حتى املتوسط البحر إقليم من اجلنوب إىل ميتد 

  (  الشرقية و الغربية )   الصحراء من واسعة ومناطق الدلتا جنوبيشمل 

  (   والسويس العقبة)      خليجي على سيناء سواحل يشمل. 

 المناخيةالخصائص 

 
 الحرارة

 صيًفا وترتفع املتوسط البحر إقليم عن شتاًء احلرارة درجة متوسط يقل  

  جنوبا باالجتاه  ارتفاعه مع (   م °  13  شتاًء)      (    م°  27     صيًفا  )  احلرارة درجة متوسط. 

 جنوًبا الداخل حنو اجتهنا كلما خاصة احلراري املدى يزداد. 

  جنوًبا اجتهنا كلما األمطار كمية تقل  االمطار

 الشتاء ) تقل الرطوبة (                               * الصيف  ) ترتفع الرطوبة (  الرطوبة

 البحرية بالواحات الباويطي -   الفيوم   - سويف بين   -  الكوم شبني    -السويس-    القاهرة  اهم المدن

 

 ( األقاليم المناخية فى مصرالدرس الثاني ) 
 

 إقليم البحر المتوسط
 

 اإلقليم شبه الصحراوي
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 جنوًبا السودانية املصرية احلدود حتى يشمل االراضى املصرية جنوب دائرة عرض مدينة املينا  الموقع

  الغربية الشرقية الصحراء من اجلنوبى اجلزء ضمي. 

 الخصائص المناخية

 
 الحرارة

 نهاًرا الصيف فصل يف خاصة حرارة مصر أجزاء أعلى 

  م°(   25 )      إىل ليال   تنخفض (              م°  40 )  من أكثر النهار 

  ( النهار يف بارد الشتاء            )-      ( القارى املناخ لسيادة ليال   )  الربودة شديد. 

 نادرة سقوط االمطار                                 *  ) تسقط بكمية قليلة فى فصل الشتاء ( غري منتظمة  االمطار

 (   وشتاًء صيفا )    النسبية الرطوبة معدالت اخنفاض  الرطوبة

 اخلارجة - القصري - أسوان - األقصر - قنا - سوهاج - أسيوط  اهم المدن

 

 

 .األمحر البحر وجبال سيناء جنوب جبال  الموقع

 الخصائص المناخية

 . االرتفاع حسب ألخرى منطقة من اإلقليم حرارة ختتلف  الحرارة

  اجملاورة عن املناطق الساحلية وشتاًء صيًفا درجات 10 عن اليقل مبا احلرارة فى املرتفعاتتنخفض 

  ( 3قمة سانت كاترين فى الشتاء   ) درجة م ( 14شرم الشيخ القريبة منها احلرارة  بها )  -درجة م 

 
 األمطار

 تقل فى الصيف                                           تسقط االمطار فى الشتاء * 

 ) تسقط امطار رعدية ينتج عنها سيول فى ) الربيع واخلريف 

  مصر شرق جنوب أقصى يف (    علبة جبل )  على غزيرة أمطارتسقط 

 كاترين سانت مدينة  اهم المدن

 

 ملحوظة

 النه االطارف الشمالية ختتلف عن اجلنوبية الصحراء الشرقية والغربية ال ميثل اقليما مناخيا 

 وادى النيل ال ميثل فاصل او اقليم مناخيا بني الشرق والغرب 

 

 

 اإلقليم الصحراوي

 إقليم المرتفعات
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 التغيير
 المناخى

 رياح ( –مطر  –اختالل فى االحوال املناخية ) حرارة هو 

  احليوية الطبيعيةتؤدى على املدى الطويل تاثريات كبرية على االنظمة 

 اجلوى الغالف وتصاعدها فى  االحرتاق عمليات عن املتولدة الغازات تركيز نسبة يف زيادة  السبب

  ( الكلوروفلوروكربون غازات وجمموعة ، الكربون أكسيد ثانى ) البشرية األنشطة بسبب 

 

 

 ارتفاع درجات الحرارةنتيجة  على التأثير
 

 المياه
 ) انصهار اجلليد عند القطبني ) ارتفاع منسوب املياة فى البحار واحمليطات 

  غرق مساحات واسعة من السواحل الشمالية املصرية 

 زيادة معدالت التبخر ونقص فى املياة فى نهر النيل 

 تغري معدالت واماكن ومواسم  سقوط االمطار 

 سرطان اجللد (                            * ضربات الشمس –انتشار االمراض ) املالريا   اإلنسانصحة 

 تكاثر احلشرات ونقل االمراض اىل االنسان 

 اختفاء قطاعات من الشواطئ الرملية على طول الساحل الشماىل  ) يقلل من عدد السياح (  على السياحة

 * ارتفاع احملاصيل الصيفية                    اخنفاض احملاصيل الشتوية       على الزراعة

  ملواجه احلرارة املرتفعة الرىمياة اىل املزيد من  احلاجة 

 

 

 هى مساحة من سطح االرض تتشابه فى خصائصها املناخية  إقليم مناخي

 هى اختالل فى احوال املناخ املعتادة التى متيز مكان   تغيرات مناخية

  املدى الطويل تأثريات كبرية على االنظمة احليوية الطبيعيةتؤدى على 

 

 

 

 

 التغيرات المناخية واثرها على مصر
 

 التأثيرات المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية 
 

 تعريفات
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 هو النبات الذى ينمو دون تدخل االنسان   الطبيعي النبات

 ينمو نتيجة تفاعل عناصر املناخ مع الرتبة 

 الرتبة -الرياح    –االمطار      –درجة احلرارة     العوامل المؤثرة

 

 

 

 

 النبات الطبيعي مثال المكان السبب
 

 ) توفر المياه والتربة ( 
 وادى النيل  جمرى نهر 

 الرتع واملصارف ضفاف 

 الربارى مشال الدلتا 

 ورد النيل 

  اجلميز –التوت  –الكافور 

  النباتات -احلشائش 

 

 

 النبات الخصائص المكان
 ساحل خليج العقبة  شبه جزيرة سيناء

  الضيق –فقر الرتبة 

 ( املاجنروف –الشيح   –النباتات امللحية    ) اعشاب فقرية 

 املاجنروف –الغرقد   تنمو على السواحل الصحراء الشرقية

 النخيل  –السنط  –الزيتون  –التني   تربة رملية -قلة املياة  الغربيةالصحراء 

 

 

 

 

 ( النبات الطبيعي والحيوان البرى فى مصر ) الدرس الثالث 
 

 النبات الطبيعي
 

 الصحارى المصرية
 

 توزيع النبات الطبيعي فى مصر
 

 الوادي والدلتا والفيوم
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 المائية األحياء

  ثديات (  –تنتشر فى البحر االمحر  الكائينات البحرية ) امساك 

   صفاء املياة    (      -) دفء املياة    بسبب انتشار الشعب املرجانية 

 
 الحيوانات البرية

  انواع كثرية تتكيف مع الظروف املناخيةتوجد 

        الثعالب  -الذئاب        –الغزال           –السالحف الربية 

 
 الطيور البرية

 ) مصر من اهم مسارات هجرة الطيور خاصة فى الشتاء  ) مليون طائر 

 ) يوجد معظمها فى السواحل الشمالية ) البحريات الشمالية 

  عامليةحمميات طبيعة  الدعو اىل ان تكون هذه املناطق 

  احلمام اجلبلى ( –اهم الطيور فى مصر ) النسور 

 

 

 

 االستخدام  األهمية
 الساحل الشماىل ( –يعتمد على النبات الطبيعى عمليات الرعى   )خاصة فى مشال سيناء   الرعي

 احللفا ( –احلرجل  –توجد انواع نبات تستخدم فى العالج مثل ) الشيح   العالج

 واحليوان الربى مزار سياحى لندرتها فى الطبيعة النباتاملناطق الطبيعية التى فيها   سياحيمزار 

 

 

 ( املياه الساحلية  -  األرض )  مساحة من  المحمية الطبيعة

   امساك ( –حيوان  –بها كائنات حيه ) نبات  

    مجالية ( –سياحية  –علمية   -بها ظواهر طبيعية ) ذات قيمة ثقافية 

المحميات  أهداف
 الطبيعية

 و الربية   ( النباتية واحليوانية )   صون ومحاية احلياة 

  احلفريات القدمية –محياة التكوينات اجليولوجية 

 تشجيع مراكز البحث العلمى لدراسة هذه املناطق 

 نشر الوعى البيئى على الرتاث الطبيعى والبشرى 

 

 الحيوانات والطيور البرية
 

 فى مصرالبرى  األهمية االقتصادية للنبات الطبيعي والحيوان 
 

 حماية الحياة الطبيعية
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 المحميات أنواع
ومعزل  رطبة ارض جيولوجية طبيعية

 طبيعى للطيور

متعددة 

 االغراض

 ارض رطبة –حبرية  صحراوية

 المحميات أسماء

الغابه  حممد راس

 جرةحاملت

سبخة  -الزرانيق

 الربدويل

 حبرية الربلس الصحراء البيضاء نبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع المحميات الطبيعية فى مصر
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 مصادر البيانات السكانية
 الحيوية اإلحصاءات التعدادات السكانية

  بالسكانحصر شامل للمعلومات املرتبطة 

  االقتصادية واالجتماعية واألوضاعمن حيث العدد والتوزيع 

 البد ان تكون فى منطقة معينة وفرتة زمنية حمددة 

 مصر من اقدم الدول األفريقية والعربية فى اإلحصاء 

 تسجيل املواليد والوفيات وحاالت الطالق 

  1901بدأت سنة 

 

 

 عدد السكان الفترة
1948  20 مليون نسمة 

1980  41 مليون نسمة 

2006  72.8 مليون نسمة 

2014  85.8 مليون نسمة 

2015  90 مليون نسمة 

 أضعافتضاعف عدد السكان فى مصر اربع   2015الى  1948من 

 

 

 

 

 100 × األقدمعدد السكان فى التعداد   - األحدثعدد السكان فى التعداد 
 التعددينالفارق الزمنى بين 

 

 

 

 الزيادة الغير طبيعية الزيادة الطبيعية
 الفرق بني املواليد والوفيات  زيادة عدد السكان نتيجة اهلجرة 

 الوحدة الثالثة )  سكان مصر (

 حساب معدل النمو السنوي

 أسباب زيادة السكان فى مصر

 الدرس األول ) نمو وتركيب السكان (

 عدد السكان
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 كيفية حسابها المعدالت
  عدد السكان فى منتصف العام÷  1000× فى العام األحياءعدد املواليد   معدل المواليد

    عدد السكان فى منتصف العام÷  1000×  عدد الوفيات  معدل الوفيات

 معدل الوفيات –معدل املواليد   معدل الزيادة الطبيعية

 

 

 معدل املواليد فى مصر  )  مرتفع  (  الخصائص والنسب

  ( األف يف  30.4)   إىل  2012وصل عام 

 
 سبب االرتفاع

  سنة               18زواج األطفال اقل من                 

      ارتفاع نسبه األمية 

  لنساءبالنسبة ل البطالة وخاصة ارتفاع 

 على املعيشة ارتفاع نسبه الفقر يساعد على اإلجناب ملساعدة األهل 

 

 

 (     20 )  من القرن األولفى النصف   معدل مرتفع

  (27.8     األففى   ) 1952عام 

 

          2012بدأت فى االخنفاض عام   معدل منخفض

  (6.1      األففى       ) 

 

 

 الخارجيةالهجرة  الداخليةالهجرة 
  داخل حدود الدولة ألخرى منطقةهجرة من 

  اإلقامة أوبسبب العمل 

  ( املدن إىلاهلجرة من الريف مثل ) 

  أخرى إىلانتقال السكان من دولة 

  اإلقامة أوبسبب العمل 

  (  للعمل الدول العربية إىلاهلجرة ) مثل 

 الزيادة الغير طبيعية

 الزيادة الطبيعية

 معدل المواليد

 الوفياتمعدل 

 المعدالت وكيفية حسابها
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 عوامل طرد عوامل جذب
 فرص العمل توافر 

  األجورارتفاع 

 ارتفاع مستوى املعيشة 

 مات التعليمية والصحية دتوافر اخل 

  الرتفيهية فى املدن تواملنشئا اإلداراتتركز 

 قله فرص العمل 

  األجوراخنفاض 

 تدهور مستوى اخلدمات الصحية واالجتماعية 

 قله الوحدات السكنية 

 صغر مساحات امللكية الزراعية 

 

 

 محافظات طاردة محافظات جاذبة
 اإلسكندرية  (  –القاهرة ) القاهرة الكربى 

 ( القليوبية –اجليزة 

 (  بور سعيد – اإلمساعلية –السويس )  حمافظات القناة

 األمحرحمافظات البحر 

 الشرقية *     الدقهلية *    كفر الشيخ *     الغربية  –املنوفية 

 (  املنيا –سوهاج  – األقصر – أسوان)      حمافظات الصعيد

 

 

فى احملافظات املستقبلة  اإلناثارتفاع نسبه الذكور عن  السكانيارتفاع معدل النمو   االرتفاع

 للهجرة

 األمنية* املشكالت                     البطالة *                              الزحام  العشوائيات   المشكالت

 نقص العمالة من احملافظات الطاردة للسكان  العمالة

 

 

 نازحة وافدة
 مصر ( إىل) القادمني            مصر إىل وافدة  املهاجرين من مصر (                      نازحة من مصر ( 

 

 عوامل الهجرة الداخلية

 المحافظات الجاذبة والطاردة للسكان

 نتائج الهجرة الداخلية

 الهجرة الخارجية
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 ةاهلجرة اخلارجيصافى      =   عدد القادمني        –    عدد املهاجرين 

  من النازحني منها اذا كانوا القادمني اليها اكثرالنتيجة تكون فى صاحل الدولة 

 

 

 اخنفاض مستوى املعيشة   مستوى المعيشة

 الدول املتقدمة إىلاهلجرة  إىليؤدى   البطالة

 تؤدى اىل هجرة العقول املفكرة العلميةعدم االستفادة من القدرات   القدرات العلمية

 مليون اىل الدول العربية          3وصل عدد املهاجرين حواىل   ملحوظة

 70 سنة 40:  20% من املهاجرين ترتاوح أعمارهم من 

 

 

 

 

 اناث ( –هو تقسيم السكان من حث النوع ) ذكور   التعريف

 حتديد نسبه النوع اىل إمجالي عدد السكان  حساب النوع

 األن إىل 1996من عام   التعداد

  اإلناثالذكور اعلى من نسب نسبه   النسبة

 51.1 2014%  عام  

 احملافظات الطاردة للسكان يفتقل نسبة الذكور   الزيادة والنقصان

  جنوب سيناء ( – األمحراحملافظات اجلاذبة للسكان ) البحر  يفتزيد نسبه الذكور 

 

 

 واحليوية للمجتمع  اإلنتاجيةمعرفة القدرة   األهمية

 يعترب الرتكيب العمرى مهم لبناء اخلطة االقتصادية للمجتمع  المستقبل

 صافى الهجرة الخارجية

 أسباب الهجرة الخارجية

 التركيب السكاني

 النوعيالتركيب 

 العمرىالتركيب 
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 سنة 65أعمار الفئة من اكرب من   قمة الهرم

  (  فئة غري منتجة)   % من السكان  6.2النسبة تصل 

  اإلعالةزيادة نسبه 

 65اقل من  إىل 15أعمار الفئة من   الوسط

 فئة منتجة متثل قوة العمل 

 كثرة هذه الفئة تعنى قوة العمل وقوة فى االقتصاد 

 الشباب هرم مصر السكانى فى مرحلة 

 سنة 15اقل من   قاعدة الهرم

  من السكان 31.7النسبة تصل % 

  متطلبات حياتيه ( –فئة غري منتجة  تتطلب اإلعالة ) تعليم 

 زيادة نسبة البطالة الفئة  تعمل على زيادة هذه 

 

 

 احلالة التعليمية -تقسيم السكان على حسب االنشطة االقتصادية    التعريف

 مليون نسمة  23.3 عدد المشتغلين

 

 

 النسبة النشاط االقتصادي
 الزراعة    (29.2 ) % 

 ( 29.1)   خدمات اخرى % 

 والبناء دالتشيي    (11.6 ) % 

  ( 11)   التجاريالنشاط % 

 التعدين والصناعة     (10) % 

 (9.1)   التعليم % 

  المصرياالقتصاد  فيالزراعة  أهميةمجال الزراعة ويدل على  فياعلى نسبة العاملين 

 التركيب االقتصادي

 األنشطة االقتصادية

 الهرم السكاني
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 النسبة الحالة التعليمية
 امى  30.1% 

 التعليم املتوسط  25.9  % 

 19.7 التعليم اقل من املتوسط % 

 يقرأ ويكتب  12.1% 

  9.4 اجلامعيالتعليم% 

 التعليم فوق املتوسط  2.6% 

  اجلامعياعلى من  2% 

 مرتفعة األميةنسبه *                             الجامعياقل نسبة هو التعليم   *            اعلى نسبة هو التعليم المتوسط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة التعليمية
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 محافظات الصحراء والدلتا ومنخفض الفيوم الوادي
 5من مساحة مصر %  95من مساحة مصر % 

  من السكان 98.2يعيش بها %    من السكان 1.8يعيش بها % 

 

 
 ملحوظة

 الشديد  و الكثافة العالية بالرتكز  توزيع السكان ميتاز 

  يشكل ضغط كبري على املوارد االقتصادية 

  الف كم مربع 45متثل املساحة التى يعيش بها السكان 

 

 

 مليون نسمة المحافظات مليون نسمة المحافظات
 البحري الوجه

 38.4  
 القناة

 2.3 

 القبليالوجه 
 30.4 

 احلدود
 1.5 

 القاهرة
 8.8 

  

 

 

 

 

 

 السبب التأثير العامل
  املياه مناطق وجود  يفيرتكز السكان   الموارد المائية

 
 التربة الخصبة

  الدلتاوسط وجنوب  يفالرتكز                                        

  الشمالية للدلتا       األطراف يفيقل السكان 

    الشرقية والغربية   األطرافيقل الرتكز                    

 تربة خصبة   

  املستنقعاتوجود  

 فقر الرتبة 

 
 المناخ

 يرتكز السكان فى املناطق املعتدلة 

  يقل السكان فى املناطق الصحراوية 

  البشرية األنشطةقيام 

   األنشطةصعوبة قيام   -   شدة احلرارة   -قلة املطر 

 املناطق السهلية  يفالرتكز   التضاريس

  املناطق اجلبلية الوعرة  يفيندر السكان 

  توفر املياه والرتبة اخلصبة –سهولة مد الطرق واملواصالت  

 مد الطرق واملواصالت  صعوبة 

 

 

 ( توزيع السكان والكثافة السكانيةالدرس الثاني  ) 

 العوامل الطبيعية

 المؤثرة في توزيع السكانالعوامل 

 2012مناطق التركز السكاني عام 
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 مثال التأثير العامل
 

النشاط 
 االقتصادي

  العاملة لأليدييعترب جمال جذب  االقتصاديالنشاط 

  الزراعة مناطق جاذبة للسكان 

  عاملة كثرية أيدىالصناعة حتتاج 

  املناطق السياحية مناطقة جذب للسكان –السياحة 

  مناطق التعدين مناطق جذب  التعديينالنشاط 

 

  الوادي والدلتامناطق زراعية 

    اكتوبر   6مدينة 

  سيناء – األمحرالبحر 

  خليج السويسرأس غارب  على 

 بعد حفر قناة السويس ظهرت املدن العمرانية   السكان توزيعتوافر طرق النقل تعمل على   النقلطرق 

  االمساعلية -بور سعيد  ) مدن القناة (مثل 

الظروف 
السياسية 
 والعسكرية

  اعادة توزيع السكاناحلروب تعمل على 

  67 يفسيناء  إسرائيلبعد احتالل 

  واسرتداد سيناء 73 يف إسرائيلبعد هزمية 

 

  نزح السكان من مدن القناة وسيناء اىل داخل مصر 

  رجع السكان مدنهم وزادت الكثافة السكانية 

 

 

 عدد السكان يف الوحدة املساحية  اليت يعيشون عليها  تعريف الكثافة

 ) تقاس بالكيلو مرتات  املربعة  )   او أي وحدة قياس اخرى 

 

 طريقة الحساب الكثافة أنواع
 

 الكثافة العامة
   مساحة الدولة÷ عدد السكان 

 الكثافة العامة ملصر 

 90   نسمة لكل كم مربع 90مليون كم مربع = ÷   مليون نسمة 

  شخص يعيشون فى كيلو مرت مربع  90كل 

 للسكان الحقيقي التوزيعال يعكس  الكثافة العامة 
 غير مستغلة  اقتصاديا– وجود مساحات غير معمورة بالسكان 

 
 الكثافة الحقيقة ) الصافية (

   مساحة الدولة املعمورة فعليا÷ عدد السكان 

 الكثافة العامة ملصر 

  شخص يعيشون فى كيلو مرت مربع   1050كل 

  للسكان الحقيقي التوزيعالكثافة الحقيقة  تعكس 
 المعمورة فى مصرالمساحة داخل  أخرىمن منطقة الى  الصافية تختلف الكثافة 

 العوامل البشرية

 الكثافة السكانية
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 نسمة / كم مربع الكثافة  لمحافظاتامثله ل 
 الف نسمة   51 مرتفعة جدا القاهرة

  9000    اىل      5000  من   مرتفعة جيزةال

 نسمة  2000اىل  1000من   متوسطة      سوهاج  - القليوبية*     االسكندرية

 نسمة  1000اىل  500من   منخفضة البحيرة *        كفر الشيخ 

 محافظات الحدود

 منخفضة جدا ونادرة السكان
 حول الواحات نيرتكز السكا

 مناطق التعدين يفيرتكز السكان 

  نسمة  500اقل من 

 

 

 

 2012التقدير عام  المكان
 % ( 43)                نسمة  مليون  35.7 المدن

 % ( 57)                مليون نسمة  47.3 الريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع السكان بين الريف والحضر

 الكثافة السكانية فى محافظات مصر
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 المشكلة أبعاد المشكلة
 عدم التوزان بني السكان واملوارد املتاحة  عدم التوازن

  اليتماشى مع معدل الزيادة التنميةمعدل 

 زيادة العبء  والضغط على املدن  ادى اىل   سوء توزيع السكان

  (  املرافقتدهور  -  تلوث البيئة –العشوئيات  ظهور مشكالت جديدة   ) 

 البناء على االرض الزراعية  

 ) صغار السن ( سنة 15% من سكان مصر حتت سن  35 التوزيع العمرى

  هذه الفئة غري منتجة وحتتاج اعاله 

 بصورة كبرية ارتفاع االمية والفقر والبطالة  الحالة االقتصادية 

 

 

 المترتبة عليها اآلثار المشكلة
 حاجة السكان والثروة احليوانية ال تكفى  احملاصيل الغذائية  نقص الغذاء

  من اخلارج الغذائية احملاصيلاسترياد 

 ) اقل من حد الفقر املائى ( مرت مكعب سنويا من املياة 750نصيب الفرد   العذبة المياهنقص 

 يؤثر على الزراعة واستصالح االراضى 

 

 

 

 

 
 ازدحام المدن

 

 اهلجرة من الريف اىل املدن تعمل على تكدس السكان 

 ظهور العشوائيات غري خاضعة للتخطيط العمرانى 

 ) تفتقر اىل اخلدمات ) الصحية واملرافق  والطرق وغريها 

 شوائيات مشكلة امنيه واجتماعية كبريةعمتثل ال 

 ) اخنفاض مستوى املعيشة (  زيادة معدالت الفقر  الفقر

 40( 3076 حصول الفرد على    % من السكان دون مستوى احلد االدنى ) جنيه سنويا 

 الدرس الثالث المشكالت السكانية واالجتماعية

 المشكالت التي تترتب على الزيادة السكانية

 أبعاد المشكالت السكانية واالجتماعية

 المشكالت االجتماعية

 
 ازدحام المدن
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 األمية
  ( 30.1)  متثل  سنوات 10اكرب من الفئة % 

  االمية فى االناث اكرب من الذكورنسبه 

  20.7%                       فى املدن  37.5االمية فى الريف %  

 ل كايدى عاملة                 استخدام االطفا  السبب

 سوء توزيع اخلدمات التعليمية                   املعيشةاخنفاض مستوى الفقر و * 

 تاج تعليمحتال  مال االخرى عوبعض اال النشاط الزراعى 

 التوسع فى انشاء املدارستطوير التعليم               التوسع فى برنامج حمو االمية   الحل

 تكليف اخلرجني مبحو امية عدد من الناس 

 

 

 

 هو وجود نسبه مؤثرة  من الشباب خارج قوة العمل   البطالةتعريف 

 ( 2012عام من قوة العمل  )    %  12.5معدل البطالة   البطالةمعدل 

  اكرب من الذكور   معدل البطالة فى االناث 

 معدل البطالة فى احلضر اكرب من الريف 

 قصور النمو االقتصادى عن مالحقة النمو السكانى  سبب البطالة

  عن متويل االستثمارات لتوفري فرص العملاحمللية عجز املدخرات 

 ) فى ضوء متطلبات سوق العمل ( الرتكيز على التعليم الفنى  الحل

 توجيه االستثمار حنو مشروعات تستوعب عمالة كثرية 

 حتفيز مؤسسات اجملتمع املدنى فى دعم املشروعات الصغرية 

 

 

اإلدمان وتعاطى 
 المخدرات

 ترتبط هذه الظاهرة بالفقر والبطالة 

 زادت فى الفرتة اسنوات االخرية وترتبط بها اجلرمية 

 نشر الوعى بني الشباب خبطورة املخدرات  الحل

 توفري فرص عمل عن طريق التنمية االقتصادية 

 واالجتار بها  والتعاطى تفعيل قوانني جلب املخدرات 

  واجلهل والفهم اخلطأ للمخدراتحماربة االميه 

 البطالة

 

 اإلدمان وتعاطى المخدرات

 األمية



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
4
7

 

 

 

 

 تنظيم االسرة  و التمنية االقتصادية  التنظيم

 الرتكيز على مواجهه االبعاد االربعة للمشكلة السكانية  التركيز

 

 

 

 التأثير المقترح
 اإلقليميةالتنمية 

 
  فى جمال التنمية فى مناطق بعيدة عن الرتكز السكانىالتوسع 

  ساحل البحر االمحر –الساحل الشماىل  –مثل الواحات 

 البحث عن مصادر مياة وحتسني طرق الرى  للمياهمصادر جديدة 

 التوسع فى استصالح االراضى للحد من استرياد احملاصيل الزراعية 

 االيدى العاملة املدربةتطوير التعليم وخاصة الفنى لتوفري   التعليم

 حتسني العالقات مع الدول العربية الن بها عمالة مصرية كبرية  العالقات الخارجية

 البد من اتباع برامج فعالة حملو االمية وحتسني التعليم وحتسني الصحة   التنمية البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواجهه المشكلة السكانية

 

 سيناريوهات مقترحة لحل المشكلة السكانية
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                  % من امجاىل العاملني  29 النسبة

 ( 2011عام )      من امجاىل االنتاج فى مصر   %  13.5 المساهمة

 ( 2011مليون فدان       ) عام   8.6 المساحة المزروعة

 * الساحل الشماىل           الوادى والدلتا          * الفيوم       * الواحات الغربية  المناطق

 

 

 التربة
 خصبة صاحلة للزراعة (تربة تتميز بالتجانس وتكون من الطمى )   التربة الطينية

  منخفض الفيوم       توجد فى الوادى والدلتا * 

 الزراعة (تنوع  ) تؤثر فى     ملادة العضويةفقرية فى ا *      ملياة بسرعة ا فيهاتتسرب خفيفة تربة   التربة الرملية

  الساحل الشماىل*      الواحات  *  مشال سيناء  *      توجد فى االودية الصحراوية 

 

 المياهموارد 
 %99نهر النيل املصدر االول و تعتمد الزارعة عليها بنسبة   نهر النيل

 بعد حتويل من نظام الرى احلوضى اىل الدائم وذلك 

 املياة اجلوفية هو املصدر الثانى للزراعة فى مصر  الجوفية المياه

 عن طريق االمطار يعتمد عليها فى الساحل الشماىل  األمطار

 بار سطحية للحصول على املياة املتسربة من السطحآحفر  *                  مطار املباشرة اال 

 

 لمناخا
 (  الذرة *     زراعة قصب السكر)                   املناطق احلارة فى اجلنوب  درجة الحرارة

 ( الشعري *   بنجر السكر  *     زراعة القمح )                 املناطق املعتدلة فى الشمال 

      تعمل على سقوط الرباعم واالزهار االتربةو احململة بالرمال  الرياح احلارة  الرياح

   (باحملاصيل الزراعية تسبب ضرر ) 

 األنشطة االقتصادية في مصر الرابعةالوحدة 

 العوامل الطبيعية المؤثرة فى الزراعة

 ( النشاط الزراعي في مصر ) الدرس األول
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 (  الري مياهعهد محمد على لتنظيم  فيالكثير من المشاريع  أقيمت)       الرينظام 
 ( الزراعية االراضىتوصيل مياة النيل اىل صناعية   )  قنوات مائية  الترع

  (  غرب الدلتا )  النوبارية   *      ( شرق الدلتا  )االمساعلية  (      * الوادى )االبراهيمية مثال 

 هلا بوابات لرفع منسوب املياة لتصب فى الرتع حواجز تنشاء فى النهر   القناطر

 القناطر اخلريية                                                    * قناطر   اسنا 

 مائية هلا بوابات لتخزين مياة النهر لالستفادة منها وقت احلاجةحواجز   السدود والخزانات

               1902انشا فى   أسوانخزان 

                              1971فى  االفتتاحمت  1960انشا فى   العاليالسد 

 كم  6.5* جنوب خزان اسوان بنحو                 ختزين املياة فى حبرية السد ختزين دائم 

 

 الصرفنظام 
 هو صرف املياة الزائدة عن حاجة االرض الزراعية  الزراعيالصرف 

  وادى اىل  1933بدأ حتسينه عام 

  خاصة فى الدلتا واطواهلا املصارف  عداداتزايد                

 ( غرب الدلتا )  ايتاى البارود *         ( وسط الدلتا ) زفتى *           ( شرق الدلتا )  حبر البقر  اهم المصارف

 

 العمالة الزراعية
 اساس قيام الزارعة  الزراعية األيدي

 2011عام  (    %29 )    اىل 1976عام (    % 48 ) فى التناقص من ت العمالةبدأ 

 

 السياسية الحكومية
 للمحاصيل االسرتاتيجيةحتديد املساحات   على الزراعة التأثير

 من خالل اجلمعيات الزراعية               دعم املزارعني 

  الضرائب تنظيم 

 متابعة مشاريع الصرف ووالرى 

 العوامل البشرية المؤثرة فى الزراعة
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 القمح
 احملصول الغذائى الرئيسى  األهمية

 حمصول شتوى  الموسم

 الواحات *                   الساحل الشماىل  *               فى الوادى والدلتا   مناطق الزراعة

 الدقهلية *                                      الشرقية *                                البحرية   انتاجًااكبر المحافظات 

 مليون فدان  3.4 المساحة المزروعة

 ال يكفى حاجة السكان*                    (  2013مليون طن        ) عام   9.5اكثر من   اإلنتاج

 (  اكرب دول العامل استرياد للقمح مصر )                   استرياد من اخلارج 

 استباط انواع قمح مقاومة لالمراض النباتية*              زيادة االراضى املزروعة قمح   جهود الدولة

 وهوامش الدلتا  استصالح االراضى فى الصحارى 

 

 األرز
 يأتى بعد القمح فى االهمية كمحصول غذائى  األهمية

 حمصول صيفى  الموسم

 ترتكز الزراعة فى مشال الدلتا              *  فى مصر الوسطى ) موخرا (  مناطق الزراعة

 مليون طن                           ) مصر اكرب الدول العربية انتاجا لالرز (  7.6 اإلنتاج

 يصدر االرز اىل اخلارج  التصدير

 

 قصب السكر
 حمصول رئيسى لنتاج السكر  األهمية

 ) حمصول مدارى  حار(  حمصول صيفى  الموسم

 الوجه القبلى  مناطق الزراعة

 ( 2013)   مليون طن    16 اإلنتاج

 

 المحاصيل الزراعية فى مصر
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 بنجر السكر
 انتاج السكر  األهمية

 ( حمصول شتوى              ) مناطق معتدلة وباردة  الموسم

 حمافظات الوجه البحرى                             *بعض  حمافظات الوجه القبلى  مناطق الزراعة

 كفر الشيخ                * الدقهلية  انتاجااكبر المحافظات 

 

 القطن
 ) له دور فى االقتصاد املصرى (              حمصول نقدى  األهمية

 مصرفى مجيع حمافظات   مناطق الزراعة

 بنى سويف *              الشرقية  *                البحرية *                 الدقهلية   انتاجااكبر المحافظات 

 (   2013عام )    طن  الف     255 اإلنتاج

  الغذائية للتوسع فى احملاصيليعترب قليل الجتاه احلكومة 

 اشتهرت مصر بالقطن طويل التيلة  الشهرة

 يصدر جزء اىل اخلارج والباقى للتصنيع احمللى  التصدير

 

 أخرىمحاصيل 
    اخلضروات وغريها    -الفول   -الذرة الشامية 
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 النتيجة المشكلة 
 افدنة   5   % من االراضى مقسمة اىل حيازات اقل من  60 تفتيت الملكية الزراعية

 الزراعية  البناء على االرض الزراعية وتبوير االراضى  العمرانيالنمو 

 نقص املساحة الزراعية 

 نقص العمالة الغري مدربة على استخدام الطرق احلديثة  العمالة الزراعية

 هجرة الفالحني من الريف اىل املدن واخلارج 

 للتصحرتتعرض االراضى فى هوامش الوادى و الدلتا  والواحات   التصحر

 اخنفاض االنتاج الزراعىيؤدى اىل   اآلفات رانتشا

  زيادة تكلفة احملصوليؤدى اىل 

 والزراعةاستخدام وسائل قدمية فى الرى   الوسائل القديمة

 فى صناعة الطوب االمحر هاماستخدازالة الرتية ال  التربة تجريف

 

 

 

 النتيجة الجهود 
 الساحل الشماىل *                         الواحات*              فى هوامش الدلتا   األراضياستصالح 

  القمح ( -االرز   –) القطن    صيلااستباط سالالت جيدة من احمل  سالالت جيدة

 نزيادة انتاجية الفدا 

 سعر مناسببتوريد احملاصيل  *           توفري االمسدة  واالعالف  *       منح القروض   مساعدة الفالحين

 وخاصة فى املشروعات اجلديدةادخال وسائل حديثة فى الرى   الوسائل الحديثة

 دعم الفالحني والتوعية واالرشاد الزراعى للفالحني  التوعية

 االهتمام مبشاريع الرى وحفر االبار  المشاريع

 

 

 

 المشكالت التى تواجه التنمية الزراعية فى مصر

 جهود الدولة للتغلب على المشكالت الزراعية فى مصر
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 احلظائر أو احلقول من الغذاء على تعتمد احليوانات من رئيسة أنواع توجد  العالقة بالزارعة

 احلقل يف العمل بهدف احليوانات الفالح يربي ما كثرًيا 

 ) االعتماد على امليكنة الزراعية ) قلل استخدام احليوان فى العمل 

الثروة  أعداد
 الحيوانية

 ( 4.7االبقار                             )  مليون رأس ( 3.8* اجلاموس  )      مليون راس 

  ( 4.2مليون راس (        * املاعز  )  5.5االغنام ) الف راس ( 0.1اجلمال ) *           مليون راس 

اسباب انخفاض 
 الثروة الحيوانية

 ) نقص املساحة املزروعة باالعالف ) الربسيم 

  استخدام احليوانات فى احلقل تؤدى اىل اجهادها واضعافها 

  جنون البقر ( –) احلمى القالعية            انتشار االمراض التى تؤدى اىل وفاتها 

 قلة االمكانيات البيطرية                            * ارتفاع اسعار االعالف املصنعة حمليا 

 

 

 

 

 الثروة الحيوانية فى مصر
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 * رخص مثنها               مصدر رئيسى للغذاء                                     األهمية

           اقبال السكان عليها               سد النقص فى اللحوم والدواجن * 

  2013مليون طن   ( عام      1.1)   اإلنتاج

 نهر النيل والرتع ( –البحريات الداخلية  –البحريات الشمالية  –الف طن  ) مصايد البحار    275 المصايد

 825   ) الف طن  ) املزارع السمكية 

 استرياد انواع من االمساك والقشريات و اجلمربى )  لسد حاجة السكان (  االستيراد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثروة السمكية فى مصر 
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 سنويا مليون طن  3 اإلنتاج

 ( التى تستغل حاليا ) اهم املناجم                 الواحات البحرية  اجلديدة فى  مناجم  اإلنتاجمناطق 

 ( من نوعمناجم البحر االمحر  ) احلديد املغناطيسى 

 تباعد املناجم -  مل يستغل حتى االن بسبب وعورة التضاريس 

 

 

 سنويا الف طن  140 االنتاج

 يصدر معظمة ويدخل الباقى فى صناعة احلديد والصلب  االهمية

 جبل علبه (                              * 1918) بدأ االنتاج عام  ام جبمة فى سيناء   مناطق االنتاج

 مليون طن  10 االحتياطي

 

 

 (  وادى العالقى *    جبل علبه مناطق االنتاج   )  الكروم

 الذهب
 

 ( استغلة جبال البحر االمحر فى الصحراء الشرقية ) القدماء املصريني 

 حاليا مناجم السكرى 

 

 

 

 

 ( النشاط التعديني  فى مصرالدرس الثاني )  
 أوال  ) النشاط التعدينى ( 

 

 الحديد

 المنجنيز

 معادن اخرى

  المعادن الفلزية
 

 أوال  ) الثروات المعدنية ( 
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 املرتية الثامنة على مستوى العامل  اإلنتاج

 

 اهم الحقول

 
 سفاجة والقصير

  ) اقدم املناجم يوجد فيه ) مشروع فوسفات احلمراوين 

  تركيز الفوسفات وحتويلة اىل سوبر فوسفات 

 
 السباعية والمحاميد

  القبلى قرب اسنافى الوجة 

  ( اسيوط *               ابو زعبل  *                 كفر الزيات )   ينقل االنتاج اىل 

 تيهالفوسفا االمسدة  حيث يوجد مصانع 

 
 ابو طرطور

 اكرب احلقول فى مصر       مشال غرب الواحات اخلارجة                                               

 مليون طن 700اكثر من االحتياطى 

 

 

 الساحل الشماىل الغربى ملصر  المناطق

   ساحل البحر االمحر(                          *   فى سيناء)   وادى غرندل   –محام فرعون 

 (  مشال االمساعلية(                          *   )    راس ملعب فى سيناء فى منطقة  )    األساسياالستغالل 

 

 

 خليج السويس *               املتوسط * البحر           املالحات فى سواحل البحر االمحر    مناطق االستخراج

 يستخرج بطريقة التبخري الصيفى حيث يرتسب ملح الطعام ) كلوريد الصوديوم (  الصيفيالتبخير 

 قارون* حبرية                       شرق بور فؤاد *                              ادكو   اهم المالحات

 

 

 وادى النطرون فى الصحراء الغربية *               الصحراء الشرقية  *        مناطق فى سيناء   المناطق

 تصدر اخلام اىل اخلارج *                                        يستخدم فى صناعة الزجاج   االهمية

 ( واالحجار واالمالح الالفلزية ) المعادن

 الفوسفات

 الجبس

 ملح الطعام

 رمال الزجاج
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 –الزلط  –الطفلة –اجلرانيت  –الرخام  -الكاولني–النحاس  –القصدير  –الزنك  –الرصاص   األنواع

 وغريها  –رمال البناء  –الرملة السوداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعادن من باطن االرضهو استخراج   التعدين

 ) التعدين السطحى ) تكون املعادن قريبة من السطح 

 ) التعدين الباطن ) تكون املعادن فى اعماق  بعيدة عن سطح االرض 

 هى تتكون من عنصر او اكثر من املواد الغري عضوية  معادن فلزية

 هى تتكون من عناصر عضوية و غري عضوية  معادن ال فلزية

 

 معادن أخرى

 تعريفات
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 (   اجلدى *              احلالل  *            جبل املغارة فى سيناء    )     المناطق

 بعد حترير سيناء 1980وبدء فى التشغيل   67 حرب  توقف االنتاج بعد 

 

 

 2014مليون طن عام   35 اإلنتاج

 حقول البترول فى خليج السويس

 بالعيم *   حقل                             حقل مرجان   البحريةالحقول 

 (  ) على جانبى خليج السويس            ابو رديس  *             عسل  *           سدر   الحقول البرية

 حقول البترول فى الصحراء الغربية

 رزاق *                               ابو الغراديق  *                          قارون   اهم الحقول

 االسكندرية  غرب  ميناء سيدى كرير ينقل من السويس اىل  نقل البترول

 كم  300عن طريق خط انابيب سوميد بطول 

 

 

 مليون مرت مكعب  46 اإلنتاج

 مليار مرت مكعب  1.1 االحتياطي

 يصدر الباقى*                             مليون طن  12االستهالك السنوى   االستهالك

 مادة خام فى صناعات برتوكمياويات*                                  مصدر طاقة نظيفة   و االستخدام األهمية

 فى املنازل بدل من البوتوجاز*                                           وقود سيارات 

 الحقول

                               الوسطانى *                             ابى ماضى   شمال الدلتا

 بدر الدين  *                               بو سنان* ا                        ابى الغراديق   الصحراء الغربية

 ( االنتاج مجلة  من %  20االنتاج )  ابى قري  البحر المتوسط

 

 ( )مصادر الطاقةثانيا 

 الفحم

 البترول

 الغاز الطبيعي
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 النتيجة الجهود
 للحصول على معادن جديدة  البحث والتنقيب

 لزيادة االنتاج فى املناطق احلالية  اإلنتاجتنمية 

 ادخال اساليب حديثة للتنقيب عن املعادن  الحديثة األساليب

 اهميتة فى دعم االقتصاد املصرى ( خاصة فى قطاع البرتول  ( 

 

 

 

 

 

 

 

 تنمية الثروة المعدنية في مصر
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 ( فى عهد حممد على 19عرفت مصر الصناعة منذ نهاية القرن )   تاريخ الصناعة

 ) شهدت مصر فرتات ) نهضة صناعية  ( فرتات تدهور صناعى 

 تأثري االوضاع السياسية التى مرت بها مصر انعكست على الصناعة  السبب

 

 

 الطبيعيةالمقومات 
 معدنية ) احلديد (*                  حيوانية ) اجللود (*                         زراعية ) القطن (  المواد الخام

 مصادر غري متجددة*                                              مصادر متجددة  مصادر الطاقة

 المقومات البشرية

   وسائل النقل          السوق*                االيدى العامل * 

 ( راس مال متحرك ) مثل االالت     –  ) مثل املنشأت (  راس املال  ثابت 

 

 

 الغزل والنسج   الصناعات

 الصناعات الغذائية 

 الصناعات الكيماوية والبرتولية والورقية 

 صناعة مواد البناء واحلراريات 

 الصناعات اهلندسية والكهربية 

 الصناعات املعدنية 

 صناعة األخشاب واجللود 

 

 

 

 

 

 الصناعة مقومات

 

 الصناعة الرئيسية فى مصر

 )ثانيا  )  النشاط الصناعي (
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 النتائج المعوقات
 نقص بعض املواد اخلام الالزمة للصناعة  المواد الخام

 صعوبة منافسة الصناعات العاملية من حيث اجلودة واالسعار  المنافسة

 االسواق احمللية بسبب اخنفاض االجور ومستوى املعيشةضعف   المحلية األسواق

 بعض الدول مثل الصني تقوم باغراق السوق املصرية مبنتجاتها  اإلغراقسياسية 

 فى  الصناعات االستثمارجلوء الكثري من املستمثرين للسياحة والعقارات وترك   االستثمار

 اخلارجنقص العمالة املاهرة  واهلجرة اىل   العمالة الماهرة

 نقص مراكز التدريب املهنى 

 فى استرياد االالت احلديثةاالعتماد على اخلارج   اآلالت الحديثة

 االعتماد على االالت القدمية فى بعض املصانع  القديمة اآلالت

 

 

 

 النتائج الجهود
 البرتوكيماويات –االلكرتونيات  –ادخال صناعات مثل جتميع السيارات   الصناعات الحديثة

 رفع اجلمارك على الواردات من الصناعات االجنبية  الجمارك

 من املواد اخلام تطوير املناجم لسد حاجة الصناعة  استغالل المناجم

 وتوفري التسهيالت هلمتوفري اجملال للمسثتمرين   تشجيع االستثمار

 التدريب لتوفري العمالة املاهرة املطلوبة للصناعةالتوسع فى مراكز   برامج التعليم والتدريب

 للعمال زيادة االجور واحلوافزعن طريق   تشجيع العمال

 

 

 

 

 معوقات الصناعة فى مصر

 جهود الدولة في النهوض بالصناعة



 

 شيتات ) حتيا مصر ( مرفوعة على صفحة  الفيس بوك  باسم  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية (               (  01226084618وليد نصرى )       

 االبتدائي (الصف السادس  –الدراسات االجتماعية ) الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
6
2

 

 

 هو شريان احلياة للدولة  النقل أهمية

 
 السبب

 نقل السكان من مكان االقامة اىل مكان العمل ) والعكس ( يوميا 

  املواد اخلام من املناجم اىل املصانعنقل 

 نقل البضائع من املصانع اىل االسواق 

 

 

 

 الطرق البرية

 غري مرصوفة (   –    ) مرصوفة  طرق   النوع

 الغربى ( اسيوط –القاهرة  ) *    ( السويس –القاهرة  )*       ( االسكندرية  –القاهرة )  اهم الطرق

 البضائع (  –السلع  –) نقل الركاب            السيارات  وسيلة المواصالت

 

 السكة الحديد

 مصر من اقدم الدول التى استخدمت السككة احلديد  أول خط

   ( االسكندرية -القاهرة  ) مثل خط 

 تربط بني مدن الدلتا والوادى  األخرىالخطوط 

 داخل االرضى املصرية الثروة املعدينة –املسافرين  –نقل البضائع   األهمية

 

 

 

 

 رشيد (         –وفرعيه ) دمياط  نهر النيل  الطرق

 حبر يوسف (     -    ) االبراهيمية            الرتع مثل 

  تشكل الطرق النهرية ) نهر النيل ( اضافة للطرق الربية واحلديدية 

             اخنفاض منسوب النيل فى بعض الفرتاتفى النقل                       *   البطء  الصعوبات

    لرسو السفنعدم توافر موانى نهرية حديثة 

 ( الدرس الثالث  )  النقل والتجارة في مصر
 

 النقل البرى

 

 النقل المائي

 

 والمواصالت في مصرالنقل أنواع 

 

 النقل النهري
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 قليلة برغم طول السواحل  الموانئ

 معظم السواحل بعيدة عن مناطق العمران فى الوادى والدلتا  السبب

  صالحية سواحل كثريةعدم  

 

 اهم الموانئ

 اكثر من نصف جتارة مصر اخلارجية فى ميناء االسكندرية  اإلسكندريةميناء 

 ( الشماىل قناة السويس شرق مدخل )     ارجى اخليناء امل  بور سعيدميناء 

 (  جنوب بور سعيد )    داخلىاليناء امل 

 الطرف اجلنوبى لقناة السويسيقع على    السويسميناء 

 للبضائع واملسافرين (  البحر االمحر )    اهم املوانى على ( ) 

 انشاء ميناء السويس احلديث مشال غرب امليناء القدمب 

 ميناء جتارى وتعدينى  سفاجا

 

 
 قناة السويس

 اهم املمرات املالحية فى العامل 

 طريق مالحى متميز (   طرق القناة باالستقامة يتميز ( 

  قومى دخليعد مصدر  

  (  259بعد حفر القناة اجلديدة سوف يزيد الدخل القوى اىل  ) % 

 

 

 

 موقع مصر املتوسط جعلها تكون نقطة التقاء الشركات اجلوية العاملية  الموقع

 ركيزة التجارة الدولية*                          شريان رئيسى لالقتصاد املصرى   أهمية النقل الجوي

 عنصر جذب للنشاط السياحى 

 (  شرم الشيخ   -   االسكندرية    –  القاهرة  )                الدولية   اهم المطارات

  (  اخلارجة   -مرسى مطروح  )            احمللية 

 

 

 النقل الجوي

 

 النقل البحري
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 الجهود الخطط
 الكربى القاهرةاىل املدن اجلديدة واطراف  للوصول مرتو االنفاقامتداد   مترو األنفاق

 تطوير املوانى القدمية*                                   انشاء موانى جديدة   الموانئ

 تطوير السكك احلديد  السكة الحديد

 السفن للمالحةتطوير السفن  وزيادة اعداد   السفن

 جنوب خليج العقبة مصر والسعودية بني حتت التنفيذ   الجسر البحرى

 تسهيل حركة املسافرين والبضائع 

 

 

 هى تبادل السلع واخلدمات بني  الدولة  وغريها من دول العامل  تعريف

 تعكس التجارة اخلارجية املستوى االقتصادى للدولة  االهمية

  التجارة اخلارجية العالقة بني الدولة وبني الدول االخرىتعكس 

 

 

 

 الواردات الصادرات

  مليار دوالر 22تصدر مصر بقية   مليار دوالر 65تستورد مصر  بقيمة 

 ( الواردات المصرية تزيد عن الصادارت)   يوجد عجز فى الميزان التجاري ملحوظة

 

 

 غريها -االجهزة املنزلية  –االدوات  –املالبس  –اخلضروات  -الغز الطبيعى –الفوسفات   الصادرات

 غريها -االالت  -االجهزة   –اللحوم  –الزيت النباتية  –القمح   الواردات

 

 

 التجارة الخارجية

 الصادرات والواردات المصرية

 والواردات الصادرات

 مصرمستقبل النقل فى 
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 الدول بالترتيب

  مصر (السوق االوروبية  ) اكرب مصدر إىل 

 االفريقية * الدول             الدول االسيوية *                   الواليات املتحدة االمريكية 

 الدول العربية*                                     دول شرق اوروبا 

 

 

 امليزان التجارى ليس فى صاحل مصر  المشكلة

 الوارادات للدولة بشكل مستمرزيادة   السبب

 ) اخنفاض قية الصادرات ) البد من النهوض حبركة التجارة اخلارجية 

جهود الدولة للنهوض 
 بالتجارة الخارجية

 عقد اتفاقيات جتارية مع الدول العربية واالفريقية 

 ) التوسع الصناعى فى مصر ) يؤدى اىل التوسع فى التجارة اخلارجية 

 

 

 

 االتفاقيات الثنائية بني الدول  االتفاقيات

 درجة حتسني العالقات بني الدول  العالقات السياسية

 
 الصعوبات

 ( التغريات التى تتعرض هلا املنطقة)   من الصعب وضع اهداف بعيدة املدى بسبب 

  ( استمرار اهليمنة الغربية على معظم الدول العربية) خاصة دول البرتول 

 

 

 تبذل مصر جهد لتحسني العالقات مع الدول العربية  العالقاتتحسين 

 تشجيع املستثمرين العرب فى شتى اجملاالت 

 زيادة التبادل التجارى مع الدول العربية  التجاريالتبادل 

 االقتصادية والعمرانية فى كثري من الدول العربية هلا دور كبري فى التنمية  العمالة المصرية

 

 

  واملناطق داخل الدولة  تبادل السلع واخلدمات بني احملافظات  التعريف

 كلما زادات االسواق دل على ازدهار التجارة الداخلية  اثر التجارة

 فى مصر ةمستقبل التجارة الخارجي

 وطرق تنميتها ةالمصرية العربيالشراكة 

  التجارة الداخلية

  ةالشراكة المصرية العربيطرق تنمية 

 الدول التي تستورد مصر منها
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 عن طريق مصدر رئيسى من الدخل القومى تعتبر السياحة  السياحة أهمية

  للمواطنني توفر السياحة فرص عمل 

 توفر السياحة عملة صعبة 

 

 

 

 البيئة الطبيعية     -  نهر النيل      -   املناخ   -    املوقع اجلغرايف  المقومات الطبيعية

 التنوع االجتماعي   -  التسهيالت السياحية   -     الرتاث احلضاري   -     النقل  المقومات البشرية

 

 

 

 

 ( غربا  )   حتى السلومشرقا(                          )  من االسكندرية  االمتداد

 يوجد به عشرات القرى السياحية 

 مرسى مطروح   -سيدى عبد الرمحن     –العلمني   اهم المناطق

 جيذب السياحة العربية  االهمية

 

 

 من املناطق السياحية الرئيسية فى مصر   المقومات السياحية بها

  (  صحراوي    –     جبلية      –    ساحلية   البيئات        )  يوجد بها تنوع 

 
 ساحل خليج العقبة

  بها كثرة الشواطئ الرملية 

    الشمس الساطعة  ( -املناخ ) الشتاء دفئ 

 خاصة شرم الشيخ(              مناطق جذب للسياح )         امتداد الشعب املرجانية 

  قلعة صالح الدين –دير سانت كاترين   اآلثار

 الدرس الرابع  )  السياحة فى مصر (
 

 مقومات الجذب السياحي فى مصر
 

 المناطق  السياحة فى مصر
 

 ساحل مصر الشمالي

 سيناء
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 قلعة صالح الدين    –  الكنيسة املعلقة    –  الشريف االزهر    القاهرة اهم المعالم السياحية

 االهرامات  الجيزة اهم المعالم السياحية

 

 

 االسالمية حتى     االثار الفرعونيةمن   اآلثار

 
 اآلثاراهم 

 االقصر   (  ومعابد  االقصر     ) اثار                          

 (   معبدجنوب اسوان ) ابو مسبل 

   (  االمشونني -تونا اجلبل  املنيا  )        

   ( حبرية قارون – عني السلني –اثار ميدوم الفيوم ) 

 

 

 اقليم سياحى هام ملصر  األهمية

 (  مياة صافية وشعب مرجانية)  ساحلية  ل سهواليوجد به ال  السبب

  ( نقية  ) شواطئ رملية  سهول رمليةيوجد به 

 (  سياحة بيئية يعترب طرق ومسالك اىل قلب الصحراء )      ظهري جبلى تقطعة االودية 

 

 

 بها عيون كربيتيه ومعدنية  حارة  العيون

 
 اآلثار

  (  ومقابر املزوقة   -معبد هيبسالواحات اخلارجة    ) 

  (شندى الواحات الداخلة ) مقربة 

 والسفارىمناطق جذب للرحالت السياحية   رحالت السفارى

 انتشارالكثبان الرملية والتضاريس املتميزة 

 

 

 

 

 القاهرة الكبرى

 الوجه القبلي

 ساحل البحر األحمر

 واحات الصحراء الغربية
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 التنمية الجهود

 احلفاظ على الثقافة املصرية*            السياحية الكربى املشروعاتدعم وتنمية   واألثاروزارة الثقافة 

 املختلفةالتوسع فى انشاء الفنادق بدرجاتها   الفنادق

 ( الربية والبحرية واجلوية  )  حتسني الطرق ووسائل النقل  الطرق ووسائل النقل

 تطوير القرى السياحية  التطوير

 التوسع فى انشاء املطارات باملناطق السياحية  المطارات

 توعية املواطنني وارشادهم بكيفية التعامل مع السائحني  التوعية

 والكليات السياحية لتوفري االيدى العاملة املدربة واملعاهدالتوسع فى انشاء   المعاهد السياحية

 املشاركة فى املعارض الدولية ) للتسويق السياحى (  المعارض الدولية

 

 

 النتيجة المشكالت

 اجملاالتاخنفاض مستوى التقنيات احلديثة فى مجيع   التقنيات الحديثة

 مليار دوالر             36 اكثر من  الدين اخلارجى  الديون

  مليار جنيه 200 اكثر من  الدين الداخلى 

 
 االستقرار

 فى مصر  ودول العامل ( عدم استقرار املنطقة سياسيا ( 

 رجوع االيدى العاملة من الدول العربية بسبب االضرابات 

 يشكل عبئا اقتصاديا على الدولة 

 زيادة االستهالك يؤدى اىل زيادة االسترياد  االستهالك

 حيدث خلل فى امليزان االقتصادى 

 

 

 

 

 

 جهود الدولة للنهوض بالسياحة فى مصر
 

 التحديات التي تواجه االقتصادي في مصر
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 الجهود الوسيلة
 العمل على استقرار الوضع االوضاع االمنية والسياسية فى البالد  االستقرار

 االهتمام بالثروات املعدنية والطاقة  الثروات

  البحث عن موارد جديدة  من خالل  تشجيع االستثمار 

 حتديد املناطق الصاحلة للزراعة  االهتمام بالزارعة

 تطوير  الوسائل الزراعية 

  اراضى جديدةاستصالح 

 استباط سالالت نباتية جديدة  وخاصة من احملاصيل الغذائية 

 والساحل الشماىل البحث عن مصادر املياة فى الصحراء   المياه

 حفر االبارشجيع االستثمار فى وت 

 تشجيع السياحة وازالة كل معوقات السياحة  السياحة

 دعم السياحة 

 االهتمام بالعمالة املصرية فى اخلارج وحل مشاكلهم  العمالة المصرية

 االهتمام بالتعليم العام والفنى ودعم البحث العلمى  التعليم

 التعاون مع دول حوض النيل  التعاون

  االتفاقيات اخلاصة بتقسيم مياه نهر النيلتفعيل 

 من خالل املفاوضات والتعاون فى اجملاالت املختلفة 

 التوسع فى استخدام نظم املعلومات اجلغرافية فى الدراسات االقتصادية  النظم الجغرافية

 يساعد على سهولة تداول املعلوما ت االقتصادية مع املؤسسات العلمية 

 البيانات املرتبطة بالدرسات االقتصادية يساعد على تعديل وحتديث 

 

 

 التمنيات بالنجاح والتوفيق أطيب
 ميع الطلبة والطالباتجل

 كيفية النهوض باالقتصاد المصري

 


